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Índex
• Què és TEMPS PER A TU?
• Què ofereix a joves i persones adultes?
• Què ofereix a les famílies?
• Què cal fer si hi esteu interessats?

Què és TEMPS PER A TU?
És un servei per fomentar el lleure de
qualitat de joves i persones adultes amb
discapacitat i la conciliació de la vida
laboral i personal de les famílies.
Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de
Barcelona, a través de l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat (IMPD) de
l’Àrea de Drets Socials i del districte de
Sants-Montjuïc.

Què ofereix a joves
i persones adultes?
Activitats i tallers lúdics, per a persones
amb discapacitat a partir de 18 anys,
durant tres hores i mitja, els dissabtes a la
tarda, cada quinze dies, i en equipaments
municipals de la ciutat.
Dies:

dissabtes, cada 15 dies

Horari: de 16.30 a 20 h
Lloc:

Centre Cultural Albareda
C. d’Albareda, 22

Inici: 6 d’octubre

Què ofereix a les famílies?
Els permet disposar de temps personal,
mentre les persones joves i adultes amb
discapacitat participen en activitats lúdiques
planificades conjuntament.
Les activitats les duen a terme professionals
del lleure per a persones amb discapacitat.

Què cal fer si hi esteu
interessats?
Al Centre Cultural Albareda trobareu la fitxa
de sol·licitud.
Empleneu-la i lliureu-la al mateix centre dins
l’horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i de 16 a 21 h
Dissabtes, de 16 a 21 h
Per a més informació, contacteu amb la tècnica
de persones amb discapacitat del districte
(nuriacardona@bcn.cat) o adreceu-vos a la
bústia del servei (tempsperatu@bcn.cat).
La inscripció a l’activitat és gratuïta. La
persona beneficiària assumirà el pagament
del transport i d’aquelles activitats que
tinguin un cost associat.
La inscripció romandrà oberta durant tot
el curs mentre quedin places vacants.
Per poder accedir al servei ofert es prioritzarà
la seva adequació a les característiques de les
persones, les necessitats familiars, la proximitat de
la llar familiar i la situació econòmica.
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Centre Cultural Albareda
C. d’Albareda, 22
Transports més propers:
BUS: D20, H14, V11 i 121
METRO: Paral·lel (L2 i L3)

barcelona.cat/accessible

