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PROGRAMA D'ACTIVITATS
TALLER DIDÀCTIC SOBRE LA DISCAPACITAT
Divendres, 29 de novembre
Espectacle de titelles Companys de barri, a càrrec de la Federació ECOM
Activitat difosa a la guia INTRO adreçada a les escoles, amb reserva prèvia
Horari: dues sessions, a les 9.30 h i a les 11 h
Ho organitza: Àrea de Benestar i Famílies
Lloc: Centre Cultural Barradas, rambla de Just Oliveras, 56
L’HORA DEL CONTE: UN VIATGE SENSORIAL, A CÀRREC DE LA CONTACONTES ELISABET ULIBARRI
Dissabte, 30 de novembre
Contes inclusius adaptats a infants amb discapacitat. Estímuls sensorials, emotius i verbals conformen un fil narratiu, un paisatge, una
història a l’abast dels sentits i de la capacitat emotiva dels infants. Nens i nenes amb discapacitat o sense gaudiran de l’hora del conte.
Adreçada a tots els infants amb pluridiscapacitat o sense.
Horari: a les 12 h
Ho organitza: Biblioteca Josep Janés, carrer del Doctor Martí i Julià, 33
Activitat gratuïta. Accés lliure
DISCCONCERT
Diumenge, 1 de desembre
El discconcert és un espai de música en viu i una sessió de discoteca que es duen a terme a la Sala Salamandra, adreçats a persones
amb discapacitat intel·lectual.
Horari: de 17.30 a 20.30 h
Ho organitza: Casa de la Música - Centre de les Arts de L’Hospitalet
Lloc: Sala Salamandra (sala 1), avinguda del Carrilet, 235
Preu: 3 euros
CAPACITA’T
Dilluns, 2 de desembre
Realització de diverses activitats —tallers de cuina, recorreguts a cegues, cadires de rodes, missatge en l’enrenou—, adreçades a nens
i nenes per sensibilitzar-los sobre els obstacles que es poden trobar en la vida quotidiana a l’esplai.
Per a joves, pares i altres familiars es projectaran documentals per sensibilitzar sobre el dia a dia de les persones amb discapacitat.
Horari: de 17.30 a 19 h
Ho organitza: Club d’Esplai Bellvitge
Lloc: Club d’Esplai Bellvitge, rambla de la Marina, 161-177
Activitat gratuïta. Oberta a tota la població
COMMEMORACIÓ DEL 25è ANIVERSARI
Dimarts, 3 de desembre
Celebració del 25è aniversari de l’entitat amb un vídeo commemoratiu. Els nostres nois i noies de teatre representaran un petit
espectacle. També rebrem persones que han passat per l’entitat i que ens explicaran la seva experiència.
Horari: de 18.30 a 20 h
Ho organitza: Associació Coordinadora de Col·lectius de Persones amb Discapacitat de L’Hospitalet
Lloc: Centre Cultural Collblanc-la Torrassa, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
Activitat gratuïta. Oberta a tota la població
TALLER D’ASSESSORAMENT PERSONAL
Dimarts, 3 de desembre
Taller orientat a persones amb discapacitat sobre com mostrar una bona imatge personal en les entrevistes de treball.
Horari: de 15 a 19.30 h
Ho organitza: Fundació Grupo SIFU
Lloc: Grupo SIFU, carrer de Femades, 19-25
Activitat gratuïta i específica per a persones amb discapacitat
Inscripcions: ssanz@gruposifu.com
CURTS A LA FRESCA
Dimarts, 3 de desembre
El Grup Indi, el grup d’adults amb discapacitat intel·lectual moderada de l’Esplai, faran la presentació dels curts al carrer. Ells
mateixos conduiran la presentació de la projecció.
Horari: de 18 a 18.50 h
Ho organitza: El Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet
Lloc: plaça de la Bòbila, 1
Activitat gratuïta. Oberta a tota la població
EXPOSICIÓ I VENDA D’ARTESANIA
Dimarts i dimecres, 3 i 4 de desembre
Artesania elaborada en els notres serveis (Centre Ocupacional i Centre Especial Treball).
Horari: de 10 a 18 h
Ho organitza: Asociación ALPI AAS
Lloc: Avinguda de Can Serra, 60
CINEMA: INTOCABLE, D’ÉRIC TOLEDANO
Dimecres, 4 de desembre
Intocable narra la relació que s’estableix entre Philippe, un aristòcrata tetraplègic a causa d’un accident, i el seu assistent i cuidador
Driss, un immigrant de barri marginal.
Per a tots els públics.
Horari: a les 18.15 h
Ho organitza: Biblioteca Josep Janés
Lloc: Biblioteca Josep Janés, carrer del Doctor Martí i Julià, 33
Activitat gratuïta. Accés lliure
CINEMA: EL GEPERUT DE NOTRE DAME, DE GARY TROUSDALE
Dijous, 5 de desembre
Adaptació animada de l’obra de Víctor Hugo. Quasimodo, el campaner geperut que viu amagat a la catedral de Notre-Dame de París,
s’enamora de la gitana Esmeralda, però aquest amor és impossible.
Per a tots els públics.
Horari: a les 17.30 h
Ho organitza: Biblioteca Josep Janés
Lloc: Biblioteca Josep Janés, carrer del Doctor Martí i Julià, 33
Activitat gratuïta. Accés lliure
TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ: CRISI I DISCAPACITAT
Dissabte, 21 de desembre
Realització de diferents tallers de sensibilització per prendre consciència del fet que els efectes de la crisi repercuteixen en les
persones amb discapacitat. Es faran dos tallers: Jo, sobre rodes (circuit en cadira de rodes) i Jo pinto (adreçat als infants).
Horari: d’11 a 13 h
Ho organitza: Associació de suport M3 Serveis Socials (AM3SS), amb la col·laboració de la Federació ECOM
Lloc: plaça del Mercat Municipal de Collblanc
Activitat gratuïta. Oberta a tota la població
EXPOSICIÓ: “LITERATURA INFANTIL I DISCAPACITAT”
Del 25 de novembre al 5 de desembre
Mostra de documents que aplega contes inclusius (en llengua de signes, audiollibres, lectura fàcil, pictogrames i altres); contes infantils
sobre la discapacitat, i llibres divulgatius per a familiars i mestres d’infants amb discapacitats i/o necessitats educatives especials.
Horari de visita: Els dimarts, dimecres i dissabtes, de 10 a 13.30 h. De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Si hi ha activitat a la sala polivalent, l’exposició romandrà tancada.
Ho organitza: Biblioteca Josep Janés
Lloc: Biblioteca Josep Janés, carrer del Doctor Martí i Julià, 33
Activitat gratuïta. Oberta a tota la població

