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Actes de celebració del
DIA INTERNACIONAL
DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT
Del 22 de novembre
al 3 de desembre de 2019
#festadelescapacitats
#sabadellesdiversitat
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Des de l’any 2009 s’ha mantingut una col·laboració entre la Regidoria d’Acció Social, les entitats
socials que treballen en aquest àmbit i els diferents serveis de l’Ajuntament, per tal de concretar el
programa d’activitats de celebració anual del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
La Festa de les Capacitats va ser l’activitat que inicialment es va començar a organitzar, però a
partir de l’any 2012 s’hi han anat introduint diferents activitats encapçalades per les entitats o
conjuntament amb diferents serveis de l’Ajuntament. Actualment, aquesta activitat ha evolucionat
cap al programa SOM CAPAÇOS, que presentem a continuació, amb una duració de dues setmanes,
del 22 de novembre al 3 de desembre, i una quinzena d’activitats.
Es tracta d’un model consolidat i de gestió compartida entre l’administració local i el Tercer Sector,
que enforteix la col·laboració entre els àmbits públic i privat en la intervenció en l’àmbit de la
discapacitat.
Eloi Cortés
Regidor d’Acció Social

Les activitats del SOM CAPAÇOS han estat possibles gràcies a:

DIVENDRES 22 DE
NOVEMBRE

DIUMENGE 24 DE
NOVEMBRE

DILLUNS 25 DE
NOVEMBRE

DIUMENGE 1 DE
DESEMBRE

A les 18.30 h

A les 12 h

A les 18.30 h

D’11 a 14 h

REBEL·LIÓ A LA
GRANJA, Companyia
Alquimistes Teatre

A TOC DE PITO! Vine
a treballar al Vapor
Buxeda Vell

CONCERT CRACKS
D’ANDI

FESTA DE LES
CAPACITATS

Tots els animals neixen
lliures i iguals en drets
i deures, però gairebé
tots viuen engabiats, són
explotats, maltractats i
devorats pels humans. A la
granja ho saben molt bé i
cavalls, eugues, rucs, ovelles,
vaques, gallines, gossos,
gats, corbs i porcs son
cridats a la rebel·lió contra
el seu patró per construir
un món on tots els animals
siguin iguals...

El Vapor Buxeda Vell és un
dels grans vapors dedicats
al tèxtil a Sabadell i se n’ha
conservat la gran màquina
de vapor... Amb la visita
passejarem per aquests
espais i ens posarem a la pell
dels treballadors tot recreant
l’atmosfera del vapor i
experimentant amb els
objectes que els envoltaven.

Després de l’èxit de l’any
passat, on el grup musical
sabadellenc format per
alguns membres de
l’entitat Andi Sabadell van
aconseguir delectar-nos
i fer-nos ballar amb les
seves cançons, tornen de
gira a la Biblioteca. Veniu a
gaudir d’un ampli repertori
musical de cançons que
abasta cançons tradicionals
i populars, infantils i clàssics
internacionals, entre d’altres.

Trobada que aplega cercavila
amb gegants i capgrossos,
xocolatada, mostra d’entitats
de l’àmbit de la discapacitat,
tallers de sensibilització
sobre la vivència de la
discapacitat, photocall per
endur-se una foto de record
a casa i activitat musical on
tothom podrà ballar.

Es poden recollir invitacions
al mateix teatre el die 21/11
(de 18 a 20 h).
Teatre Principal –
C. de Sant Pau, 6
Organització: Regidoria
d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell

DIVENDRES 22 DE
NOVEMBRE FINS
A DIMARTS 3 DE
DESEMBRE
De 9 a 13 i de 16 a 20 h

COCREA a dues mans

Vapor Buxeda Vell –
C. de Cervantes, 68
Organització: Museu
d’Història

DIUMENGE 24 DE
NOVEMBRE
De 10 a 13 h

CORRE AMB CIPO - 2a
cursa solidària
2a cursa solidària Corre
amb Cipo. Hi haurà dos
recorreguts, un de 5 km
i un de 10 km, totalment
adaptats. A més, hi haurà
activitats complementàries
com espectacles, menjar i el
gran sorteig.

Exposició de dotze
il·lustracions, una per a cada
mes de l’any, mitjançant
taques i pinzellades de cafè,
en què dotze professionals
de l’àmbit artístic han
intervingut conjuntament
amb un grup de persones
amb discapacitat intel·lectual
i/o diagnòstic de salut
mental.

Parc de Catalunya –
Pl. d’Ernest Lluch

Centre Cívic Sant Oleguer –
C. de Sol i Padrís, 93

El grup musical sabadellenc
format per alguns membres
de l’entitat Andi Sabadell,
tornen de gira a la Biblioteca.
Veniu a gaudir d’un
ampli repertori musical
de cançons que abasta
cançons tradicionals i
populars, infantils i clàssics
internacionals, entre d’altres.

Organització: Fundació
Privada Tutelar Família i
Societat

DISSABTE, 23 DE
NOVEMBRE
A les 10 h

Jornada AVAN

Organització: Cipo

DIUMENGE 24 DE
NOVEMBRE
A les 18 h

Concert: 25 anys d’Andi,
potenciant capacitats!

Espai Cultura de Caixa de
Sabadell – C. d’en Font, 25

Conferència RAONS
PER L’OPTIMISME;
“RAZOPTIMISMO”, a càrrec
de Luca Lazzarini. Reflexió
sobre el futur, sobre com
està canviant el món,
sobre el progrés imparable
i explicació amb dades
objectives que hi ha raons
per a ser optimista. Després
de la conferència hi haurà
esmorzar i dinàmiques de
grups.AVAN – C. Estrella, 110

Organització: Andi Sabadell,
en col·laboració amb el
Grup d’Autogestors Carai de
l’entitat

Organització: Avan

A partir d’uns exercicis es
treballa la comprensió de les
obres d’art contemporani a
partir de la música, la dansa,
la pintura, el moviment, els
colors, les sensacions o les
emocions, tot desenvolupant
els hàbits d’observació,
raonament i interpretació.
Activitat dirigida als usuaris
de l’Associació Salut Mental
de Sabadell.

DISSABTE, 23 DE
NOVEMBRE
A les 17 h

FEM UN CINE? I
descobrim un mar de
llibres a la biblioteca!
Tarda de cinema amb la
projecció de la pel·lícula
“Ocells de pas”, que
tracta la discapacitat. Tot
seguit, farem un col·loqui
sobre aquesta obra
cinematogràfica.
Biblioteca del Nord –
Rda. de Navacerrada, 60
Organització: Biblioteca del
Nord

DILLUNS 25 DE
NOVEMBRE
A les 10 h

TALLER “SENSE
TÍTOL. VIU L’ART
CONTEMPORANI”

Museu d’Art –
C. del Doctor Puig, 16
Organització: Museu d’Art

Biblioteca del Nord –
Rda. de Navacerrada, 60
Organització: Biblioteca del
Nord

DIMARTS 26 DE
NOVEMBRE
CANTEM!
De 10 a 13 h (centres
educatius)
De 18 a 20 h (obert a tots els
públics)
La Biblioteca del Nord
organitza un karaoke
que comptarà amb la
col·laboració de diferents
centres ocupacionals,
centres educatius, entitats
del barri... i tothom que hi
vulgui participar! A banda,
durant el matí farem també
una manualitat vinculada
amb la música.
Biblioteca del Nord –
Rda. de Navacerrada, 60
Organització: Biblioteca del
Nord

DIMARTS 26 DE
NOVEMBRE
A les 19 h

CONFERÈNCIA:
L’afectivitat i sexualitat
en les persones
amb discapacitat
intel·lectual i del
desenvolupament
A càrrec de Gemma Deulofeu,
psicòloga i sexòloga
especialitzada en diversitat
funcional.
Casal Pere Quart –
Rambla, 69
Organització: Fundació
Privada Atendis

DISSABTE 30 DE
NOVEMBRE
A les 18 h

VISITA GUIADA
A L’EXPOSICIÓ
PERMANENT, LA
COL·LECCIÓ 1875–
1936
Es mostren les obres dels
artistes sabadellencs i
d’altres de forans que
incidiren en l’art local, des
de finals del segle XIX fins
a l’any 1936, quan la Guerra
Civil. La visita ens permet
conèixer i valorar les obres
d’art des de diversos punts
de vista (temàtiques, estils,
autors...). Activitat dirigida
als usuaris de l’Associació
de Persones Sordes de
Sabadell.
Museu d’Art –
C. del Doctor Puig, 16
Organització: Museu d’Art

Pg. de la Plaça Major i Racó
del Campanar
Organització: Regidoria
d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell

DILLUNS 2 DE
DESEMBRE
MIRAR L’ART AMB
ALTRES ULLS
Visites al matí: 10.30 h i
11.30 h
Visita a la tarda: 17.30 h
Visita guiada a l’exposició
permanent del Museu d’Art
de Sabadell, en què persones
usuàries d’entitats socials
de la ciutat de l’àmbit de la
discapacitat i la salut mental
presentaran algunes de les
obres.
Museu d’Art –
C. del Doctor Puig, 16
Organitza: Museu d’Art,
Prolaboral Xalest, Andi
Sabadell, Club Social Xamba
(Associació Salut Mental
Sabadell) i Cipo

DIMARTS 3 DE
DESEMBRE
A les 9.30 h

Pel·lícula CAMPEONES
Activitat dirigida a les escoles
per alumnes de cicle superior
de primària i primer cicle de
la ESO.
Cinema Imperial (sala 6) –
Pl. de l’Imperial, 4
Organització: Regidoria
d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell

DIMARTS 3 DE
DESEMBRE
A les 12 h
Lectura i entrega del Manifest
per part de les entitats de
l’àmbit de la discapacitat
de la ciutat als regidors i
regidors que conformen el
Ple de l’Ajuntament.
Sala de Plens de l’Ajuntament
– pl. de Sant Roc, 1
Organització: Regidoria
d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell

