3/12/2021
Dia Internacional
de les Persones
amb disCapacitat
Programa d’actes del
Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Del 10 al 25 de novembre
Exposició Parelles artístiques.

15 anys d’experiències compartides
Inauguració: Dimecres, 10 de novembre a les 18 h.
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16
a 21 h, i dissabtes de 10 a 14 h.
Lloc: Casal de Barri Espai Putxet (c/de Marmellà, 13)
Exposició sobre la creació de diferents obres realitzades per parelles artístiques, una de les 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, sobretot, 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. Activitat a càrrec del Fòrum Salut Mental i Addiccions.

Divendres, 12 de novembre
Espectacle infantil contacontes
Que ve el llop!
Horari: de 17.30 a 18.15 h.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida (c/de Muntaner, 544)
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.
Preu: 3,30 €
Activitat per a infants a partir de 3 anys amb adult
acompanyant.
Cal inscripció prèvia:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorid
a/p/43715/que-ve-el-llop-

Dissabte, 20 de novembre
Calendari d’advent “AisNadal"
Horari: d’ 11 a 12.30 h.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida (c/de Muntaner, 544)
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, de la 3a edat o en risc d’exclusió social. Els
calendaris estan formats 24 rotlles de paper forrats
amb paper pinotxo i amb un caramel o detall a l’interior. A càrrec d’AIS Ayuda a la Infancia sin recursos.
Cal inscripció prèvia:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorid
a/p/43576/calendari-dadvent-aisnadal

Diumenge, 21 de novembre
Penjada de la pancarta

de commemoració del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat a la façana de la Seu
del Districte de Sarrià – Sant Gervasi
Horari: 9 h.
Lloc: 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.

Acte central de commemoració del Dia

Internacional de les Persones amb Discapacitat
Horari: d’ 11 a 14 h.
Lloc: Plaça del Consell de la Vila, 7
Espectacle:
· 11 h. - Xocolatada per a tothom.
· 11 h. - Gegants inclusius: els Gegants de Sarrià amb
el gegant Normag. Els Grallers de la colla de Sarrià i
els Tabalers i tabalets de Sarrià.
· 11.40 h. - Parlament de la consellera de Persones
amb Discapacitat, sra. Cristina Cardona i Manifest en
primera persona per part de persones usuàries
d’entitats.
· 11.50 h. - Màgia i globoflèxia.
· 12.10 h. - Country inclusiu.
· 12.50 h. - Zumba inclusiva.
· 14 h. - Fi de festa.

Fira d’entitats de Persones amb
Discapacitat
Horari: d’ 11 a 14 h.
Lloc: Plaça del Consell de la Vila, 7
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.
Activitat a càrrec de la Taula d’entitats de Persones
amb Discapacitat del districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Dilluns, 22 de novembre
Espectacle infantil contacontes
Que ve el llop!
Horari: de 18 a 19 h.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània (c/ Saragossa, 29)
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.
Preu: 4 €
Activitat per a infants a partir de 3 anys amb adult
acompanyant.
Cal inscripció prèvia:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurani
a/p/43686

Dimarts, 23 i 30 de novembre
Taller de trencadís CREARTEAS
Horari: de 10 a 13 h.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània (c/ Saragossa, 29)
Taller presencial de tècniques artístiques de mosaicinclusiu aplicades, on es viurà una autèntica experiència amb persones amb capacitats molt diverses.
Activitat a càrrec de la Fundació TEAS.
Cal inscripció prèvia:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurani
a/p/43586/taller-de-trencadis

Dimarts, 30 de novembre
ChristmAIS
Horari: de 17 a 18 h.
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric (c/ de Vallvidrera a Sant
Cugat, 98)
Realització de postals de Nadal per a regalar a persones amb discapacitat i de la 3a edat.
Activitat a càrrec d’AIS Ayuda a la Infancia sin recursos.
Cal inscripció prèvia: 93 205 40 09
cclelectric@cclelectric.com

Dimecres, 1 de desembre
ChristmAIS
Horari: : de 17.45 a 18.45 h.
Lloc: Centre Cívic Can Castelló (c/ de Castelló, 1)
Taller de sensibilització i empatia sobre les persones
amb discapacitat mitjançant un vídeo i realització de
calendaris d’advent per a regalar a persones amb
discapacitat, la 3a edat i en risc d’exclusió social. Els
calendaris estan formats 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.
Activitat a càrrec d’AIS Ayuda a la Infancia sin recursos.
Cal inscripció prèvia: 667 652 522
22https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancast
ello/l/6/3227/avui-commemorem

Divendres, 3 de desembre
Dia internacional de les
Persones amb Discapacitat
Penjada de la pancarta

de commemoració del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat
Horari: 9 h.
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.

Mira'm, podràs veure't
Horari: 10 h.
Lloc: Mercat de Sarrià (Passeig de la Reina Elisenda de
Montcada, 8)

Campanya per visualitzar 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 els i les vianants
com les persones amb discapacitat per descobrir els
elements comuns i similars sobre els seus gustos,
desitjos, anhels i vivències.
Activitat a càrrec de Fundació Esmen i uTOpia barcelona.

Il·luminació de la façana de la Seu del
Districte de Sarrià – Sant Gervasi

Horari: de 18 a 22 h.
Lloc: Plaça Consell de la Vila, 7
Per commemorar que el 3 de desembre és el Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Dimarts, 14 de desembre
Ruta turística accessible de Sarrià
Horari: de 10 a 11.30 h.
Lloc: Plaça de Sarrià
Ruta pels espais més emblemàtics de Sarrià, accessible per a persones amb discapacitat.
Activitat a càrrec del Districte de Sarrià – Sant Gervasi.
Cal inscripció prèvia: gpalomares@bcn.cat

En cas de requerir els següents serveis, cal sol·licitar-ho amb la inscripció prèvia:

Llegenda de les icones d’accessibilitat
Acte accessible per a persones cegues.
Acte amb servei d’interpretació en llengua
de signes.
Acte amb servei de subtitulació.

Les activitats han estat organitzades amb la Taula
d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte i
amb la col·laboració dels equipaments municipals.

barcelona.cat/sarria-santgervasi

