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Imatge promocional de les activitats al voltant del Dia Internacional de les persones
amb diversitat funcional.

Diverses activitats commemoraran a partir de dimarts el Dia
Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional

Dilluns 26 de novembre de 2018
Programes| Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional 2018

Un total de vuit activitats commemoraran enguany a Castellar del Vallès el Dia
Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, que se celebra arreu del
món cada 3 de desembre.

Les propostes engegaran demà dimarts, 27 de novembre, amb la xerrada que porta
per títol “Teràpia ocupacional en la infància: sensacions i aprenentatge” que anirà a
càrrec d’AVAN i que s’ha programat a les 19 hores al Casal Catalunya. També
aquesta setmana, però dimecres 28, s’ha programat una nova edició de la proposta
“Jocs davant la discapacitat”, una iniciativa conduïda per Amputats Sant Jordi que
s’adreça a alumnes de primària i secundària del municipi. L’activitat es durà a terme
a la a El Mirador i a la plaça del Mercat entre les 9.30 i les 13 hores.

La programació s’aturarà durant uns dies i es reprendrà dimarts 4 de desembre, amb
la primera de dues sessions de portes obertes d’activitats inclusives en què es farà
una aproximació a l’art del macramé al Punt d’Informació a Persones amb
Discapacitat (PIPAD, pl. Major, s/n). L’activitat, que s’ha programat de 10 a 12
hores, es repetirà en el mateix horari dimarts 11 de desembre.

D’altra banda, els dies 12, 13 i 14 de desembre es duran a terme diferents tastets: el
primer, el dia 12, un tastet de swing a càrrec de SonaSwing, a la Sala Blava de
l’Espai Tolrà de 17 a 18 h; el segon, el dia 13, serà un tastet de bàsquet que es farà a
l’escola FEDAC de 18 a 20 h i que anirà a càrrec del Club Bàsquet Castellar;
finalment, el dia 14 de desembre, les seccions esportives TEB Castellar faran un
tastet de futbol sala al pavelló Joaquim Blume, de 16 a 17 h.

Les activitats es completaran dijous 13 de desembre amb la xerrada “Potencia
l’aprenentatge del teu cervell: teràpia i neurociència” que durà a terme Sala
Puigverd al PIPAD a les 18.30 hores i amb l’espectacle teatral El rei Lleó, que el
centre ocupacional TEB Castellar representarà dissabte 15 de desembre, a les 18
hores, a l’Auditori Municipal Miquel Pont. Per assistir a aquesta proposta, es poden
reservar entrades als telèfons 691 11 95 40 o 93 714 33 90.

L’organització de les activitats, totes elles gratuïtes i obertes a tota la població, va a
càrrec de la Comissió d’Atenció a Persones Amb Discapacitat, formada per
l’Ajuntament, l’Institut Català de la Salut i diverses entitats del municipi.

file:///
/34154/descriptiu/-2532/


Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

