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Totes les activitats queden subjectes 
a canvis i es realitzaran seguint 
les recomanacions de prevenció 
de la COVID19 establertes per la 

Generalitat de Catalunya



Del 22 de novembre 
al 10 de desembre
EXPOSICIÓ VIRTUAL 
“PINTEM LA DIVERSITAT”
Presentació el dia 22 de 
novembre a les 18.45 h
Exposició dels dibuixos realitzats per l’alum-
nat de 2n i algun 1r de primària de les es-
coles: Turó de Guiera, Serraparera, Munici-
pal la Sínia, Saltells, Xarau, Fontetes, Fedac 
Cerdanyola i Montserrat, on es transmet la 
mirada que tenen aquests infants  envers la 
disCapacitat/Diversitat Funcional explicada 
a través del conte de la Girafeta Blava pels 
usuaris de Catalonia Fundació Creactiva.

Preu: gratuïta (accesible) 
Lloc: 2a Planta de la Biblioteca Central. (Pl. Enric 
Granados,1) 
Organitza: Servei de Promoció Social i Servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i amb la col·laboració de la Biblioteca 
Central i Catalonia Fundació Creativa.

24 de novembre a les 11.15 h
“TOTHOM A FER IOGA” 
En el marc del Dia Internacional de les Per-
sones amb disCapacitat/Diversitat funcio-
nal es realitzarà una sessió de Ioga oberta 
a tothom que vulgui participar, aquesta serà 
guiada pel mestre de Ioga Paco Fábregas del 
TO Barcanova i serà accessible per a tothom.

Preu: gratuïta (accessible a tothom) 
Lloc: Pl. de l’Ateneu (en cas de pluja es realitzarà 
en una sala de l’interior de l’Ateneu). 
Organitza: GSIS Barcanova amb la col·laboració 
de l’alumnat de l’Ins Banús.

29 de novembre, a les 18.30 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “UNA VIDA 
A MEDIA LUZ” DE LÍDIA LÓPEZ 
La Lídia ens endinsarà en el món de la ce-
guesa a través de la seva pròpia experiència, 
la presentarà la Txell Aymerich.

Preu: gratuïta (accessible a tothom) 
Lloc: Sala Enric Granados de la Biblioteca Central 
de Cerdanyola. (Pl. Enric Granados,1). Aforament 
limitat. 
Organitza: Biblioteca Central de Cerdanyola del 
Vallès amb la col·laboració d’ACIC.

1 de desembre a les 12 h  
VISITA SENSORIAL INCLUSIVA 
Dins la programació del MAC En el marc del 
Dia Internacional de les Persones amb dis-
capacitat es realitzarà una visita guiada a 
l’exposició.  La visita serà acompanyada d’un 
intèrpret de llenguatge de signes.

Preu: gratuïta (accessible a tothom) Cal inscripció 
prèvia: tel. 935 914 130 
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola
Organitza: Museu d’Art de Cerdanyola

Del 3 al 27 de desembre 
romandrà oberta la inscripció a
“ GUANYEM AMB LA DIVERSITAT”
Gimcana per la ciutat on a través dels codis 
QRs podràs veure si els edificis de la nos-
tra ciutat estan adaptats a les persones amb 
diversitat funcional. Participa i entra en el 
sorteig d’un xec de 50 € en llibres o 50 € en 
joguines o dues entrades a un espectacle del 
Teatre Ateneu de Cerdanyola (a partir del dia 
28 de desembre s’avisarà als guanyadors). 
Creu Roja amb la participació de l’alumnat 
de l’Ins Banús han elaborat una gimcana a 
través de la visita a alguns edificis de la ciu-
tat on s’ha de trobar els codi QRs , entrant en 
aquests es contesten unes preguntes molt 
senzilles sobre l’accessibilitat i adaptació 
per a persones amb disCapacitat/Diversitat 

funcional i així es pot entrar al  sorteig de 
diferents premis: 50 € en llibres, 50 € en 
joguines i dues entrades a un espectacle de 
l’Ateneu. Així podrem ser conscients de l’ac-
cessibilitat i adaptació dels diferents edificis 
de la nostra ciutat.

Preu: gratuïta (accessible)
Organitza: Creu Roja 
Cerdanyola-Ripollet -Montcada 
amb la col·laboració de 
l’alumnat de l’Ins Banús.
Inscriu-te al qr:

10 de desembre, a les 12 h
L’HORA DEL CONTE MENUTS: “SOM 
CAPAÇOS AMB LA BERTA I EL DÍDAC”
L’adaptació del conte “Som capaços” per po-
der treballar la diversitat funcional amb els 
més menuts.

Preu: gratuïta (accesible per a tothotm). Es 
regalarà un exemplar del conte “SOM CAPAÇOS” 
a tothom que assisteixi a l’activitat. 
Lloc: Sala Enric Granados de la Biblioteca Central 
de Cerdanyola. Pl. Enric Granados,1 (Aforament 
limitat) 
Organitza: Biblioteca Central de Cerdanyola 
del Vallès i el Servei de Promoció Social de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Dia Internacional de les Persones 
amb disCapacitat/Diversitat Funcional 2021

3 de desembre
ACTE CENTRAL DEL  DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT/DIVERSITAT FUNCIONAL:

• Durant tot l’acte. 
LLIURAMENT DE LLAÇOS BLAUS CONMEMORATIUS
A càrrec d’Aspadi.

• A partir de les 11.00 h. 
A CERDANYOLA RÀDIO 105.3 FM
Seguiment informatiu del Dia Internacional de les persones amb disCapacitat.

• 11.30 h
LECTURA DEL MANIFEST
Elaborat per la Comissió de Treball de l’Àmbit de la disCapacitat/Diversitat funcional.

• 11.45 h
CERCLE DE PERCUSSIÓ AMB “SOM PERCUSSIÓ”
Activitat oberta a tothom amb Joan XXII -l’ONADA i amb la col·laboració de l’alumnat de 
l’Institut Banús. 

La Comissió de treball l’Àmbit de la disCapacitat/Diversitat Funcional ha estat treballant conjuntament 
amb  l’alumnat de l’Institut Banús i compartim algunes activitats per commemorar aquest dia amb 
l’objectiu de treballar la sensibilització dels joves de la ciutat davant el col·lectiu de persones amb 
disCapacitat/diversitat funcional. 

Preu: gratuït (accessible per a tothom) 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament 
Organitza: Servei de Comissió de treball l’Àmbit 

de la disCapacitat/Diversitat funcional amb la 
col·laboració de l’alumnat de l’Ins Banús.


