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Del 17 d’octubre al 14 de novembre
Exposició “Horticultura. Apoderament de persones 
amb problemes de salut mental a la comunitat”
Hora: De 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 14 h
Lloc: Espai Putxet (c. Marmellà, 13)

Breu recorregut pels diferents projectes d’horticultura 
terapèutica comunitària que l’Associació Arep desenvolupa 
des de l’any 2006.

16 de novembre
I Cursa d’Orientació Inclusiva (persones adultes)
Hora: De les 10 a les 13 h
Lloc: Parc de Collserola (Baixador de Vallvidrera)

Activitat esportiva d’orientació que es produeix en condicions 
de qualitat i igualtat per a totes les persones participants, 
independentment de la seva capacitat, preparació i 
coneixements.

17 de novembre
Ruta Turística accessible: Ruta Modernista  
a l’avinguda del Tibidabo
Hora: 12 h
Sortida: Plaça de Kennedy

Ruta modernista pels entorns de l’avinguda del Tibidabo, una 
obra urbanística d’1’5 quilòmetres de llargada que promou 



un nou model de ciutat-jardí. Es requereix inscripció prèvia: 
correu electrònic a inscripcions.rutesaccessibles@htsi.url.edu 
o trucant al telèfon 93 252 28 90.

Aquesta ruta incorpora mesures d’accessibilitat que 
permeten que tothom pugui gaudir-ne. Les mesures són:
•  Recorregut accessible per a persones amb mobilitat reduïda i 

usuàries de cadira de rodes
• Material informatiu de la ruta en Braille i lectura fàcil
• Servei d’intèrpret de Llengua de Signes 

25 de novembre
Acte central de Commemoració del Dia  
internacional de les Persones amb Discapacitat
Hora: D’11 a 14 hores
Lloc: Plaça del Consell de la Vila 

Activitats:
• 11.00 h. Xocolatada per a tothom
• 11.00-11.40 h. Tabalers i Tabalets de Sarrià
• 11.00-11.40 h. Gegants inclusius
• 11.40-12.00 h. Màgia
• 12.00-12.45 h. Country
• 12.45-13.30 h. Zumba inclusiva
• 14.00 h. Fi de festa 

Activitats que duraran tot el matí, d’11 a 14 hores:
•  Exhibició dels productes artesanals realitzats pels Centres 

Ocupacionals del districte.
•  Tallers adreçats a tothom, i realitzats per usuaris i professio-

nals dels Centres Ocupacionals del districte.
•  Taller “Peta l’Estigma”. Activitat dirigida a tots els públics, 



dinamitzada per persones amb problemàtica de salut men-
tal de l’Associació Arep. El taller consistirà en petar globus 
llençant dards sobre missatges que desestigmatitzen, per tal 
de millorar la visió sobre els trastorns mentals.

Acte organitzat pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
conjuntament amb les entitats participants a la Taula 
d’entitats del districte.

Servei d’interpretació de llengua de signes i Subtitulació en 
pantalla.

27 de novembre
Taller “Fem un calendari d’advent solidari”
Hora: 17.15 h
Lloc: Centre Cívic Vallvidrera (c. Reis Catòlics 16 – 34).

Dins de la programació de l’Espai Infantil, els infants 
elaboraran calendaris d’advent que es regalaran a persones 
amb pluridiscapacitat, persones de la tercera edat, infants 
i famílies sense recursos i a col·lectius en risc d’exclusió. 
Activitat a càrrec d’AIS, Ajuda a la Infància Sense Recursos.

1 de desembre
Taller familiar: Experimentació sensorial
Hora: 11.00 hores
Lloc: Centre cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544)

Activitat familiar a càrrec de l’Associació Centre Pedralbes 



amb l’objectiu d’estimular els nens i les nenes a través de 
diferents elements sensorials. Explorarem les possibilitats que 
el tacte i la vista ens ofereixen, crearem materials diversos i 
els utilitzarem després per a fer activitats conjuntes.

1 de desembre
Dos contacontes inclusius:  
En Coco i la Lluna. Hansel i Gretel
Hora: 12.00 h
Lloc: Espai Putxet (c. Marmellà, 13)

Espectacle inclusiu on el conte esdevé interactiu i són els 
mateixos infants els que experimenten la història com si hi 
formessin part. Explicats, per Susagna Navó, amb els sentits: 
tocar, escoltar, olorar, mirar. 

1 de desembre
Taller de moviment i expressió corporal en família
Hora: De 12.45 a 13.30 h 
Lloc: Espai Putxet (c. Marmellà, 13)

Aquesta activitat dona continuïtat als contes inclusius que 
s’hauràn escoltat prèviament i es ballarà tot escoltant les 
músiques dels contes de Hansel i Gretel, i en Coco i la Lluna. 
A càrrec de la Fundació TEAS.



1 de desembre
Ruta Turística accessible: Ruta Modernista  
a l’avinguda del Tibidabo
Hora: 12 hores
Lloc: Sortida: Plaça de Kennedy

Ruta modernista pels entorns de l’avinguda del Tibidabo, una 
obra urbanística d’1’5 quilòmetres de llargada que promou 
un nou model de ciutat-jardí. Es requereix inscripció prèvia: 
correu electrònic a inscripcions.rutesaccessibles@htsi.url.edu 
o trucant al telèfon 93 252 28 90.

Aquesta ruta incorpora mesures d’accessibilitat que permeten 
que tothom pugui gaudir-ne. Les mesures són:
•  Recorregut accessible per persones amb mobilitat reduïda i 

usuàries de cadira de rodes
•  Material informatiu de la ruta en Braille i lectura fàcil
•  Servei d’intèrpret de Llengua de Signes que cal demanar 

amb 2 dies d’antelació a gpalomares@bcn.cat

Del 3 al 20 d desembre
Exposició “Què sabem dels nostres cors?  
Res... però mostrem la seva intensa bellesa”
Hora: De dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 h i dissabtes de 
10.00 a 21.00 h
Lloc: Centre Cívic de Sarrià (c. Eduardo Conde, 22 - 42)

Conjunt d’obres realitzades durant l’última dècada pel Col·lectiu 
d’Artistes EstimArt de la Fundació Estímia del carrer Anglí 50, 
sota la direcció artística d’Eli Iglesias i Jaime Súnico. Tècniques 
mixtes sobre paper i escultures amb argila esmaltades.



12 de desembre
Itinerari cultural: Dr. Andreu vs. Eusebi Güell,  
la ciutat jardí que sí va triomfar
Hora: De 10.30 a 12.30 h 
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544)

Itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, a 
càrrec del Centre Cívic Vil·la Florida, en què es porta a terme 
un recorregut per la falda del Tibidabo, i on s’explicarà dues 
iniciatives de construcció, i com van triomfar construccions 
dels arquitectes modernistes més importants del segle XX. 
Places limitades. És necessari inscripció prèvia: ccvilaflorida@
gsl.cat o telèfon 93 254 62 65.

Recorregut accessible per a persones amb mobilitat reduïda i 
usuàries de cadira de rodes.

15 de desembre
Juguem a: Cos i moviment
Hora: De 17.00 a 18.30 h 
Lloc: Centre Cívic Sarrià (c. Eduardo Conde, 22-42)

El taller proposa un espai i un temps per al joc en família. 
L’infant i l’adult disposen d’un espai i un temps compartit per 
compaginar i crear amb l’eina més propera que tenim: el cos i 
el seu moviment. A càrrec de la Fundació Estímia.
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