3 de desembre
Dia internacional de les persones amb
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Programa
El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i Barcelona es vol sumar a la celebració. Arreu dels districtes de la
ciutat s’ha programat una àmplia i variada sèrie d’activitats adreçades a
tothom i d’accions de sensibilització que conviden la ciutadania a conèixer millor el col·lectiu de les persones amb discapacitat. Les activitats
commemoratives es faran de mitjan de novembre a mitjan de desembre i
són totes gratuïtes.

ACTIVITATS A LA CIUTAT
Jornada: La tecnologia al servei de
l’autonomia i el desenvolupament
dels infants amb discapacitat
Dia: 1 de desembre
Hora: de 10 a 12 h
Lloc: sala d’actes del Museu Picasso (accés
per la plaça Jaume Sabartés)
Jornada de presentació del projecte d’innovació tecnològica per a la millora del desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels infants amb
pluridiscapacitat i l’adquisició de noves estratègies d’intervenció. La nova eina tecnològica
emprada amb infants de fins a cinc anys és un
ordinador d’accés amb la mirada. Els ulls de
l’infant fan de ratolí per moure’s per la pantalla
i accedir a diversos programes que ajuden els
professionals a fer una bona avaluació de les
seves capacitats i a millorar-les, que els permeten entrenar les habilitats cognitives i comunicatives i, finalment, però tan important com
les altres, que afavoreixen la seva autonomia.

La recerca, que és el punt de partida de la
jornada, l’ha duta a terme el Centre d’Atenció Especialitzada de Nexe Fundació, amb el
suport i el finançament de l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat. En aquesta
jornada també es donarà veu als professionals
i a les famílies, que ens explicaran l’impacte de
la recerca en el context de l’Hospital Sant Joan
de Déu i en el si d’una família amb un infant
amb pluridiscapacitat.
La taula rodona, que servirà per tancar l’acte,
posarà en el centre del debat el paper de la
tecnologia al servei del dret dels infants a la
comunicació i a l’aprenentatge.
Es recomana fer la inscripció a la jornada prèviament a través del formulari en línia o enviant
un correu electrònic a anoguer@bcn.cat.
Servei d’interpretació a llengua
de signes i subtitulació en directe
Les persones que necessitin alguna altra mesura d’accessibilitat poden sol·licitar-la fins al
27 de novembre enviant un correu electrònic a
anoguer@bcn.cat.

Simbiòtic Festival
Dies: De l’1 al 3 de desembre
Lloc: Nau Ivanow (c. d’Hondures, 28)
Simbiòtic Festival és un festival d’arts escèniques accessibles i inclusives que obre les
portes de la creació, la investigació i el desenvolupament d’un llenguatge escènic sense barreres comunicatives al col·lectiu de persones
amb discapacitat sensorial. El festival torna
amb dues propostes ben diferenciades:
EL LABORATORI SIMBIÒTIC
Un lloc de trobada entre agents culturals, creadors, associacions de persones amb discapacitat sensorial i professionals en l’àmbit de
l’accessibilitat amb l’objectiu d’establir ponts
de diàleg que generin projectes comuns, nous
formats i noves formes d’expressió artística al
voltant de l’accessibilitat i la inclusió.
L’ESCENA SIMBIÒTICA
Una mostra d’espectacles d’arts escèniques
adaptades, inclusives, de qualitat i amb interès
artístic.
Totes les activitats del festival tindran intèrprets
de llengua de signes catalana, visites guiades
prèvies a l’escenari, voluntaris formats per a
l’acompanyament de persones amb discapacitat sensorial, senyalística, audiodescripció,
subtitulació en directe, servei de bucle magnètic, programes en braille i introducció d’elements artístics que estimulin els sentits.
Per més informació, consulta la pàgina web

Inclús, 5è Festival Internacional de
Cinema i Discapacitat de Barcelona
Dies: del 28 de novembre al 3 de desembre
Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc
Ferrer i Guàrdia, 6-8)
Festival Internacional de Cinema i Discapacitat
de Barcelona que promou obres audiovisuals
sobre discapacitat.
Per més informació, consulta la pàgina web

Visita guiada al recinte modernista de
l’Hospital Sant Pau
Dia: 1 de desembre
Hora: de 10 a 12.30 h
Durada: 1.30 h
Lloc: recinte modernista de Sant Pau (c. de
Sant Antoni Maria Claret, 167)
Descripció:
• 10 h. Visita comentada amb servei d’interpretació de llengua de signes.
• 12 h. Visita comentada adaptada per a persones amb discapacitat visual.
• 12.30 h. Visita comentada adaptada per a
persones amb discapacitat cognitiva. Es
recomana que el grup vingui acompanyat
d’un educador o d’una educadora.
Activitat organitzada pel Consorci de Turisme
de Barcelona.
Les inscripcions es poden fer fins al 23 de novembre enviant un correu electrònic a gllobet@
barcelonaturisme.cat. Aforament limitat.

ACTIVITATS PER DISTRICTES
►► CIUTAT VELLA
Exposició «5 anys junts, trencant
barreres!»
Dies: de l’1 al 30 de novembre
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (c. de Sant
Pere Més Baix, 55)
Mostra de fotos i vídeos de les activitats dutes
a terme en les edicions anteriors del projecte
Cooperem en la Diversitat de Ciutat Vella.
L’exposició disposa del text en
braille.
Les persones que necessitin
interpretació de llengua de signes
o emissores FM, poden sol·licitar-ho amb tres dies d’antelació
enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat.

Espai de diàleg: Experiències d’èxit
en la inclusió en el lleure als nostres
barris, celebrant els encerts i cercant
claus per a la millora
Dia: 21 de novembre
Hora: de 12 a 14 h
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (c. de Sant
Pere Més Baix, 55)
Coneixerem tres experiències d’èxit d’inclusió
d‘infants i de joves amb diversitat funcional als
nostres casals, esplais i caus —i en projectes
de cooperació internacional—, explicades pels
seus protagonistes.

Posteriorment, en una taula rodona, professionals de serveis especialistes debatran sobre
quins són els factors d’èxit i els aspectes que
cal continuar treballant per aconseguir espais
realment inclusius per a tothom, també per als
nois i les noies amb diversitat funcional.
A càrrec de Franja Raval, Servei Civil Internacional, Equip d’Atenció Pedagògica de Ciutat
Vella, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
de Ciutat Vella i el districte de Ciutat Vella.
Les persones que necessitin
interpretació de llengua de signes
o emissores FM, poden sol·licitar-ho amb tres dies d’antelació
enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat

Festa de Cloenda
Dia: 24 de novembre
Hora: de 18h a 21h
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (c. de Sant
Pere Més Baix, 55)
Batucades, a càrrec del grup de batucada del
TEB Barcelona i joves del Casal de Joves del
Palau Alòs, vídeo dels tallers de tarda Cooperem 2017, obra de teatre del club de joves
AIXEC i música del grup Clams, berenar i
activitat fotogràfica. Acte conduït pel mag Salvasalva.
A càrrec del casal de Joves Palau Alòs, l’Associació d’Oci Inclusiu Saräu, l’Associació Amputats Sant Jordi i el districte de Ciutat Vella.
Les persones que necessitin
interpretació de llengua de signes
o emissores FM, poden sol·licitar-ho amb tres dies d’antelació

enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat.
Servei d’audiodescripció a l’obra
de teatre.

Ruta guiada: Coneix els comerços i
els equipaments accessibles al barri
de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera
Dia: 4 de desembre
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: Residència Vigatans (c. dels Vigatans, 4)

Reivindiquem els drets!!! T’hi apuntes?
Dia: 1 de desembre
Hora: de 10 a 13 h
Lloc: plaça de les Caramelles
Manifest creatiu i conjunt de les diferents entitats del districte al voltant dels drets de les
persones amb discapacitat. Després hi haurà
una xocolatada.
Activitat oberta a tothom.
Les persones que necessitin
interpretació de llengua de signes
o emissores FM, poden sol·licitar-ho amb tres dies d’antelació
enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat.

Welcome. Comerç obert per a tothom
Dia: 3 de desembre
Hora: de les 11 a les 17 h
Lloc: plaça de Carles Pi i Sunyer
Activitat de la Fundació Step by Step en col·laboració amb Barna Centre per donar visibilitat
als comerços que han apostat per enderrocar
barreres obrint les seves portes a persones
amb mobilitat reduïda.
Activitat oberta a tothom.

A partir del projecte Comerç Amic Sense Barreres (CASBA), visitarem els comerços accessibles del carrer Princesa, ubicarem els diferents
punts al mapa en línia ‘Barcelona + sostenible’
i acabarem amb una activitat presentada pels
estudiants d’arquitectura de la UPC.
Inscripció prèviament a la pàgina web del
‘Mapa Barcelona + Sostenible’ o enviant un
correu electrònic a moliver@ext.bcn.cat.

Les persones que necessitin
interpretació de llengua de signes
o emissores FM, poden sol·licitar-ho amb tres dies d’antelació
enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat.
Les persones amb discapacitat
visual que necessitin un servei
d’acompanyament poden sol·licitar-lo amb tres dies d’antelació
enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat.

►► SANTS-MONTJUÏC
Inauguració de l’Hort d’en Queni i
El mural dels sentits
Dia: 30 de novembre
Hora: 16.30 h
Lloc: Hort del Queni (c. de Rosés, 8)
Desenvolupament de l’acte:
• 16.30 h. Rebuda de les autoritats.
• 16.45 h. Recorregut per l’hort i explicació
d’El mural dels sentits, a càrrec del col·lectiu d’artistes.
• 17.00 h. Parlaments de les autoritats.
• 17.30 h. Visionament del vídeo El Mural
dels sentits.
• 17.45 h. Brindis i fi de l’acte.
L’Hort del Queni és un espai d’integració per a
les persones amb sordceguesa amb la participació d’altres entitats veïnals i associatives del
sector de les persones amb discapacitat.

Ruta històrica pel nucli antic de Sants
Dia: pendent de determinar
Hora: pendent de determinar
Lloc de trobada: seu del districte de
Sants-Montjuïc (c. de la Creu Coberta, 104106)
Primera ruta històrica del nucli antic del barri
de Sants adaptada per a persones amb discapacitat intel·lectual. A partir d’ara, aquesta ruta
s’oferirà de manera regular.
Activitat oberta a tothom.

►► LES CORTS
Espectacle infantil Agu Trot, de Mima
Teatre
Dia: 26 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas–Les Corts
(c. de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35)

Gran recapte d’aliments
Dies: 1 i 2 de desembre
Hora: Durant tot el dia
Lloc: diversos espais del districte, sobretot
mercats i supermercats.
Entitats de persones amb discapacitat del
districte de Sants-Montjuïc participen en la recollida d’aliments del Gran recapte d’aliments.
L’activitat es planteja com una manera de modificar la situació habitual en què les persones
amb discapacitat són perceptores de voluntariat i que aquest cop siguin elles les voluntàries.

Espectacle infantil accessible a càrrec de
Mima teatre. Agu Trot és la història entranyable
d’un grup de veïns i veïnes. D’una banda, el
Sr. Hoppy, un solter jubilat, amant de les flors
a les quals dedica, amb esforç i dedicació, la
major part del dia i que està secretament enamorat de la Sra. Silver, la veïna del costat. De
l’altra, la Sra. Silver, la gran passió i obsessió
de la qual és l’Alfie, la seva tortuga. Uns personatges tendres i ridículs, i una història divertida
per recordar.
S’ofereix una visita tàctil i anticipativa.
Activitat oberta a tothom.

Servei d’interpretació de llengua
de signes i subtitulació en directe.

Ruta pel patrimoni cultural de
Pedralbes
Dia: 26 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: jardins de Pedralbes (punt de trobada)
Us convidem a conèixer el protagonisme de
l’avinguda de Pedralbes en la història de la
ciutat. Per fer aquesta activitat, cal inscriure’s
prèviament trucant al telèfon 93 252 28 90 o
enviant un correu electrònic a
inscripcions.rutesaccessibles@htsi.url.edu.
L’activitat disposa de material de suport com
ara làmines i diagrames en relleu.
Activitat oberta a tothom.
Guies de l’activitat en braille i
lletra ampliada.
Guies de l’activitat en lectura
fàcil.

Conferència: «Acreditar l’invisible.
El difícil camí de la incapacitació en
la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga
crònica i la sensibilitat química»
Dia: 29 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” (c.
del Comandant Benítez, 6)
Conferència a càrrec de la Dra. Iolanda Miró i
Vinaixa, reumatòloga experta en fibromiàlgia,
síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química.

Trobada anual de l’Espai d’Inclusió
de les Corts
Dia: 30 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: Palau Reial de Pedralbes (av. Diagonal, 686)
Trobada anual de l’Espai d’Inclusió de les
Corts. Una trobada compartida entre empreses, universitats i entitats i el districte amb
l’objectiu de visibilitzar, compartir i impulsar
projectes compromesos amb la inclusió social
des de l’acció territorial i comunitària.
Activitat adreçada a les persones que participen en el projecte.

Sessió de cinema amb León y Olvido
Dia: 29 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas–Les Corts
(c. de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35)
En el marc del cicle de cinema per a la gent
gran, es passarà aquesta pel·lícula, que narra
els problemes de convivència i la complicada
relació entre León, un jove amb síndrome de
Down, i la seva germana Olvido, després de la
mort dels seus pares.

Les persones que necessitin
interpretació de llengua de signes poden sol·licitar-ho enviant
un correu electrònic a yanguita@
bcn.cat.

Presentació d’SVISUAL, un servei
accessible en línia
Dia: 1 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Deu (pl. de la Concòrdia, 13)
S’explicarà el funcionament d’aquesta eina
d’interpretació de llengua de signes en línia i
també es farà un petit taller per instal·lar-la i
posar-la en marxa en smartphones.
Activitat oberta a tothom.

Projecció del documental Àlbum de
família
Dia: 5 de desembre
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx (c.
Riera Blanca, 1-3)
Saltar en paracaigudes, fer un concert de hiphop, ballar amb crosses o fer classes en un
institut sent cega són algunes de les activitats
amb les quals ens sorprenen els protagonistes
de l’audiovisual Àlbum de família. Persones
molt diferents que comparteixen la circumstància de viure condicionades per una discapacitat. Al llarg del documental, l’espectador
acompanya els protagonistes en el dia a dia i
descobreix realitats que, sens dubte, el faran
reflexionar sobre el significat de la lluita i la
superació personal.

►► SARRIÀ- SANT GERVASI
Exposició «La visibilitat de l’art
múltiple»
Dies: del 2 al 30 de novembre
Hora: de dilluns a divendres, de 9 a 21 h;
dissabtes, de 10 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Sarrià (c. d’Eduardo Conde,
22-42)
Exposició d’art en què es presenten peces
individuals i l’obra coral «La felicitat de l’art
múltiple», a càrrec de la Fundació Estimia, i
de la qual es pot destacar la perfecta sintonia
entre els diversos estils i la sensibilitat.

Taller d’elaboració de calendaris de
l’advent
Dia: 18 de novembre
Hora: 11 h
Lloc: Centre Cívic Sarrià (c. d’Eduardo Conde,
22-42)
Activitat solidària i en família, a càrrec de l’Associació AIS, que promou l’atenció a les persones amb discapacitat.
Activitat oberta a tothom.
Es recomana fer la inscripció prèviament al
mateix centre cívic.

Taller familiar de pintura amb alicorn
Dia: 25 de novembre
Hora: 11 h
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida (c. de Muntaner, 544)
Activitat familiar per experimentar la pintura d’una
manera diferent, sense fer servir les mans, a
càrrec de l’associació No Somos Invisibles.

Acte en commemoració del Dia
Internacional de Persones amb
Discapacitat al districte de SarriàSant Gervasi
Dia: 25 de novembre
Hora: d’11 a 14 h
Lloc: plaça del Consell de la Vila de Sarrià
Acte organitzat pel districte de Sarrià-Sant Gervasi, conjuntament amb les entitats participants
en la Taula d’entitats del districte. En l’acte es
farà un espectacle de màgia, tallers familiars organitzats pels centres ocupacionals, una batucada, gegants adaptats, zumba inclusiva i xocolatada popular. També hi haurà carpes i paradetes
de venda dels productes artesanals elaborats
pels centres ocupacionals del districte.
Servei d’interpretació de llengua
de signes i subtitulació en directe.

el conte esdevé interactiu i els mateixos infants
són els qui experimenten.
Es recomana fer la inscripció prèviament a
l’Espai Putxet.

Taller familiar Juguem amb els colors
de la llum i la música
Dia: 2 de desembre
Hora: 12.45 h
Lloc: Espai Putxet (c. de Marmellà, 13)
Un taller, a càrrec de l’Associació Centre Pedralbes, que proposa experimentar amb tots
els sentits, jugant amb les diverses taules de
llum. Els infants podran experimentar amb diferents materials, formes, ombres i colors.
Es recomana fer la inscripció prèviament a
l’Espai Putxet.

►► GRÀCIA
Taller de modelatge artístic
Dia: 1 de desembre
Hora: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Sarrià (c. d’Eduardo Conde,
22-42)

Visita guiada al refugi antiaeri de la
plaça del Diamant
Dia: 18 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: refugi antiaeri de la plaça del Diamant

Activitat familiar, a càrrec de la Fundació Estimia.
Es recomana fer la inscripció prèviament al
centre cívic.

Contacontes inclusiu: El cuc i la cuca
Dia: 2 de desembre
Hora: 12.00 h
Lloc: Espai Putxet (c. de Marmellà, 13)
Una oportunitat per gaudir en família d’un espectacle inclusiu, a càrrec de Mon Mas, en què

Construït durant la Guerra Civil, s’hi van aixoplugar moltes persones durant els nombrosos
atacs que va patir Gràcia. Durant la visita, s’hi
poden tocar maquetes i plànols en relleu.
Cal inscripció, enviant un correu electrònic a
subtil@subtil.cat

Guia de la visita al refugi en braille.

Festa infantil de presentació del
calendari Mou-te pels Quiets
Dia: 24 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: sala d’exposicions del districte de Gràcia (plaça de la Vila de Gràcia, 2 i a la mateixa
plaça)
Activitats infantils i inclusives per a infants amb
pluridiscapacitat a càrrec de Nexe Fundació:
espectacle de titelles Mimi i la girafa blava,
actuació de la Recicleta Music Band i presentació del com-s’ha-fet el calendari Mou-te pels
Quiets.
L’activitat també commemora el Dia Universal
de la Infància.
Activitat oberta a tothom.

Lectura del manifest i cinefòrum de la
pel·lícula Viure al límit. Una mirada al
límit de les capacitats.
Dia: 28 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Cinemes Texas (c. Bailèn, 205)
Lectura del manifest per part de les persones
usuàries de les entitats amb discapacitat del
districte i projecció de la pel·lícula Viure al Límit.
Una mirada al límit de les capacitats. Després
hi haurà un col•loqui, moderat pel periodista
Josep Maria Soro, amb les actrius i els actors i
les entitats del districte.
Servei d’interpretació de llengua de
signes i de subtitulació en directe.

“Dones sense límit...accions”
Dies: del 28 de novembre a l’11 de desembre
Hora: de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h
Lloc: sala d’exposicions del districte de Gràcia
(pl. de la Vila de Gràcia, 2)
Exposició fotogràfica de dones amb diversitat
funcional trencant i superant barreres, a càrrec
d’ASENDI NB (Associació per la Sensibilització
envers la Discapacitat de Nou Barris).
Activitat oberta a tothom.

Exposició «Guauuu, quins
terapeutes»
Dies: de l’1 al 13 de desembre
Hora: consulteu l’horari de l’equipament
Lloc: sala d’exposicions del Centre Cívic La
Sedeta (c. de Sicília, 321)
Mostra fotogràfica de gossos ensinistrats i de
la tasca que fan com a terapeutes amb persones amb discapacitat. Mostra la feina feta en el
marc del projecte dut a terme al districte.
Activitat oberta a tothom.

Conte infantil inclusiu «El Rei
Durundeta»
Dia: 29 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic La Sedeta
(c. de Sicília, 321)
Un conte ple de màgia i de fets increïbles que
ens faran sentir, somniar i gaudir, a càrrec d’Un
viatge sensorial. Adaptat per a infants amb pluridiscapacitat.

Taller creatiu experimental en família
Dia: 30 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic El Coll (c. de l’Aldea, 15)
Veniu a experimentar en família amb l’art, el
joc i la creativitat. Un espai obert a les diferències, a la diversitat, al diàleg i a l’apoderament
del vincle familiar.
Taller adreçat a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies a càrrec de Comeet BCN. Adaptat
a infants amb capacitats diverses. No calen
coneixements artístics.
Activitat oberta a tothom.

Matí de tallers infantils
Dia: 1 de desembre
Hora: de 10 a 12 h
Lloc: Plaça de la Vila de Gràcia plaça de la
Vila de Gràcia
Ninot amb Gràcia
Taller de manualitats, a càrrec del Centre Ocupacional Eneida, en què compartirem l’experiència de treballar en un grup divers i farem un
ninot.
Identificant les emocions
Reflexionarem i identificarem les emocions
bàsiques en situacions de vida quotidianes, a
través del joc de les bitlles. Taller a càrrec del
Servei Prelaboral i el Servei de Rehabilitació
JOIA.
Llança’t a la diversitat
Treballarem els drets inherents a les persones,
sigui quina sigui la seva diversitat funcional, a
través d’una dinàmica de joc. Taller a càrrec de
l’associació ARAPDIS i de l’entitat Salut Mental
Gràcia

Ajuda’m a escoltar!
A través del joc, ens imaginarem que hem
arribat a una illa i no hi sentim res. Haurem de
construir un aparell per poder sentir-hi. Taller a
càrrec de l’associació ACAPPS.
Activitat amb inscripció prèvia. Per a més
informació, podeu enviar un correu electrònic a
nvaleros@bcn.cat.

Xocolata Paint
Dia: 12 de desembre
Hora: 17 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic La Sedeta
(c. de Sicília, 321)
Taller, a càrrec d’Un viatge sensorial, per
treballar els sentits a través de la pintura amb
xocolata i colors. Una dolça història de xocolata amarga amb un toc de fantasia i una experiència acolorida que et tacarà els dits i t’omplirà
els sentits.
Activitat inclusiva i adaptada també a persones
amb pluridiscapacitat, i oberta a tothom.

►► HORTA-GUINARDÓ
Flashmob
Dia: 24 de novembre
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: plaça d’Alfons X (davant la seu del districte d’Horta-Guinardó)
Flashmob entre totes les persones assistents,
amb la cançó «Una lluna a l’aigua» del grup
Txarango, per mostrar el valor de la diversitat.
Activitat oberta a tothom.

Acte en commemoració del Dia
Internacional de les Persones amb
Discapacitat al districte d’HortaGuinardó
Dia: 12 de desembre
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Mas Guinardó (pl. Salvador Riera, 2)
Mostra d’activitats de les diverses entitats del
territori: balls, obres de teatre breus, projeccions i presentació del conte «Som Capaços.
Aprenem a conèixer les discapacitats».
Es podrà disposar de mesures d’accessibilitat
a la comunicació si es demana prèviament.
Les persones que necessitin un
sistema alternatiu a la comunicació auditiva o visual poden sol·licitar-lo, fins al dia 5 de desembre,
trucant al telèfon 932 564 662
o enviant un correu electrònic a
ngonzalezp@bcn.cat.

►► NOU BARRIS
Inauguració de l’exposició fotogràfica
«Viatges en el silenci», de José
Antonio González
Dia: 30 de novembre
Hora: de 18 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer
(c. de Piferrer, 94-100)
Desenvolupament de l’acte:
• 18 h. Presentació de l’entitat ASENDI NB
(Associació per la Sensibilització envers la
Discapacitat Nou Barris).
• 18.15 h. Breu explicació de l’exposició fotogràfica, a càrrec del fotògraf amb discapacitat auditiva José Antonio González.

•

•

18.30 h. Representació de l’espectacle
de dansa Aurora Boreal, a càrrec del Club
Social Doctor Pi i Molist.
19 h. Visita guiada a l’exposició a càrrec
del mateix fotògraf.

L’acte es clourà amb un petit refrigeri.
L’exposició romandrà oberta fins al 22
de desembre.
Activitat oberta a tothom.

Acte en commemoració del Dia
Internacional de Persones amb
Discapacitat al districte de Nou Barris
Dia: 1 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté (pg. de Fabra i
Puig, 274-276)
Desenvolupament de l’acte:
• 19 h. Visita guiada a la masia de Can Basté
i els voltants, a càrrec del Grup Història de
Nou Barris.
• 20 h. Presentació de l’associació cultural
i social +Acces, a càrrec d’Enric Lluch,
president de l’entitat que treballa per facilitar l’accés a la informació a les persones
sordes. Al final de la presentació hi haurà
un petit refrigeri.

Lectura i debat sobre el llibre Cuida
la teva imatge personal i les teves
relacions socials, de Maria Peralta
Dia: 11 de desembre
Hora: de 15.30 a 16.30 h
Lloc: Biblioteca de Nou Barris (pl. Major de
Nou Barris, 2)
Activitat oberta a tothom, especialment adreçada a persones amb dificultats de comprensió
lectora, a càrrec de l’Associació Lectura Fàcil i
del Centre de Normalització Lingüística de Nou
Barris.

Tallers inclusius de Nadal
Dia: 22 de desembre
Hora: de 18 a 19.30 h
Lloc: Can Ensenya (c. de Beret, 83)
Activitat oberta a tothom.

Taller Art sonor des de la diversitat
funcional.
Dies: Tots els divendres del curs 2017-2018
Hora: de 17.30 a 19 h
Lloc: Casal de Gent Gran Vilapicina i Torre
Llobeta (pl. de Carmen Laforet, 11)

Tarda festiva
Dia: 14 de desembre
Hora: 17.30 h
Lloc: pati interior de la seu del districte de Nou
Barris (pl. Major de Nou Barris, 1)
Guarniment de l’arbre a càrrec de les entitats
TEB Verdum, Can Ensenya i Dones de Porta i
dels casals de gent gran de Nou Barris.
Espectacle de màgia a càrrec de Magic Marc
i actuacions musicals a càrrec de les corals
de gent gran, el grup de castanyoles de Can
Peguera, la coral del Club Social Doctor Pi i
Molist, i el grup Vozes.
L’acte clourà amb una xocolatada popular.
Activitat oberta a tothom.

Adreçat a nois i noies amb diversitat funcional, a
partir de 12 anys. Inscripció a: info@vozes.org

►► SANT ANDREU
IV Flashmob organitzada per la Taula
d’entitats per a la participació del
districte de Sant Andreu
Dia: 1 de desembre
Hora: d’11 a 12 h
Lloc: plaça d’Orfila
Flashmob oberta a tothom, amb la cançó «Estels al vent», d’Els Catarres.
En el marc de la Festa Major del districte, la
Taula d’entitats per a la participació organitza
aquesta activitat amb la participació d’entitats
de persones amb discapacitat i de les persones

usuàries d’escoles d’educació especial i dels
instituts d’educació secundària del territori.

Presentació i portes obertes de la
Residència i Centre de Dia Montserrat
Betriu

Activitat oberta a tothom.

Dia: 28 de novembre
Hora: de 16 a 18h
Lloc: Residència i Centre de dia Montserrat
Betriu (Gran Via de les Corts Catalanes, 970972)

►► SANT MARTÍ
Jornades d’arts escèniques i salut
mental
Dia: 24 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic Can Felipa (c. de Pallars,
277)
Els grups artístics dels clubs socials d’entitats
de salut mental pugen a escena per presentar
els seus espectacles de teatre, música, cant,
clown i escriptura.
Actuacions:
• Dansa, poesia i teatre, de la companyia
Kalidoscopi.
• Els Òscar. Teatre de la companyia d’Arep.
• Explorar’art: un viatge per les emocions.
Teatre, dansa i escriptura del club social El
Pedrís.
• La impro. Improvisació teatral d’Ocioteatro.
• El presidente y sus vecinos. Teatre de la
companyia Relaciona’t.
• Silencio. Teatre de Miracle teatre.
• Coral Les veus de la Torrassa.
• Taller participatiu de Basket Beat de la Fundació Nou Camí.
Activitat oberta a tothom.

Presentació de l’equipament i dels projectes que
s’hi duen a terme. Visita a les instal·lacions.

Actuació musical Versions possibles
Dia: 30 de novembre
Hora: 18.30h
Lloc: Auditori de Sant Martí
(pl. Angeleta Ferrer, 2)
Actuació musical conjunta amb persones usuàries de la Fundació Pere Mitjans, amb el músic
Xavi Lozano i Bufa Sons.

Espais reservats per a persones
amb mobilitat reduïda.

La Fundació Pere Mitjans celebra el
seu 40è aniversari
Dia: 3 de desembre
Hora: de 12 a 19 h
Lloc: Selva de Mar, 215 (davant del Centre
Cívic Sant Martí)
Diverses actuacions de grups musicals i d’entitats del barri.
Activitat oberta a tothom.

Llegenda
Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda.

Text de lectura fàcil.

Accessible per a persones amb
discapacitat visual.

Audiodescripció.

Accessible per a persones amb
discapacitat auditiva.

Servei d’interpretació de llengua
de signes.

Anell magnètic.

Text en Braille.

3 de desembre
Dia internacional de les persones amb

barcelona.cat/accessible

