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Una dotzena d’activitats commemoraran a Castellar el Dia
Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional

Dimecres 27 de novembre de 2019
Programes| Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional 2019

Una dotzena d’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 divendres, 29 de novembre, amb 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 i que tindrà lloc
durant el matí a El Mirador i a la plaça del Mercat.

El gruix de les activitats programades, però, s’ha previst a partir de la setmana que
ve. D’una banda, dimarts 3 de desembre el Punt d’Informació a Persones amb
Discapacitat (PIPAD, pl. Major, s/n) oferirà una exposició de treballs de macramé.
Al mateix espai, a les 12 hores, es farà la lectura del manifest. A més, dimecres 4 de
desembre la sortida matinal del cicle Camina i Fes Salut, que començarà a les 9.30
hores des de la porta del CAP, s’ha titulat “Caminem per la inclusió”. La mateixa
setmana, diumenge 8 de desembre, a les 12 h, s’ha programat un vermut swing a la
plaça de Cal Calissó.

D’altra banda, els dies 9, 11, 12, 13 i 14 de desembre es duran a terme diferents
tastets: els dies 9 i 11 (de 15.45 a 16.45 i de 17 a 18 h respectivament, a la Sala Blva
de l’Espai Tolrà) un tastet de swing a càrrec de SonaSwing; el dia 12, serà un tastet
d’atletisme, a les pistes municipals d’atletisme, de 18 a 19 h, a càrrec de les seccions
esportives del TEB Castellar, que també faran un tastet de futbol sala divendres 13
de desembre al pavelló de Joaquim Blume (de 16 a 17 h). Finament, el dijous 12 de
desembre, de 18 a 19.30 h, s’ha programat un tastet de bàsquet, a càrrec del Club
Bàsquet Castellar, a l’Espai Tolrà.

La programació d’activitats inclou també dues obres de teatre: El castillo del
descanso eterno, dissabte 14 de desembre, a les 18 h, a la Sala de Petit Format de
l’Ateneu, de taquilla inversa que es destinarà a La Marató de TV3, i Aladdin, a
càrrec del TEB Castellar, que tindrà un preu de 2 €. En aquest cas, les entrades es
poden reservar al telèfon 93 714 33 90.

Finalment, la Biblioteca Municipal Antoni Tort oferirà entre el 3 i el 14 de
desembre un recull bibliogràfic en l’àmbit de la discapacitat.
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També cal destacar que, a partir del dia 3 de desembre i durant tota la setmana, les
lletres de Castellar del Vallès que donen la benvinguda al municipi a la rotonda
situada a l’entrada per la B-124 s’il·luminaran amb diferents colors en suport a la
diversitat funcional.

L’organització de les activitats 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.
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