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Castellar commemorarà el Dia Internacional de les Persones amb
Diversitat Funcional amb una quinzena d’activitats

Dimecres 24 de novembre de 2021
Programes| Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional 2021

Una quinzena d’activitats organitzades per l’Ajuntament i diverses entitats de
Castellar del Vallès commemoraran a la vila, a partir del 27 de novembre i fins al 20
de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat funcional, que se
celebra arreu del món cada 3 de desembre.

Així, la programació prevista al municipi inclou tallers i propostes sobre l’àmbit de
la salut, activitats esportives, activitats artístiques i culturals diverses. Per fer-la
possible, s’ha comptat amb la implicació de les entitats Suport Castellar, TEB, Club
Atlètic Castellar, AVAN, Escola d’Educació Especial Xaloc, Amputats Sant Jordi,
Rugby Castellar i Rodamunt.

A banda de les activitats programades, el mateix 3 de desembre la rotonda d’entrada
a Castellar del Vallès a la carretera B-124 s’il·luminarà de color taronja en
commemoració d’aquesta data.

L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar aquest dia l’any 1992, amb
l’objectiu de promoure els drets i el benestar de les persones amb diversitat
funcional en tots els àmbits de la societat i conscienciar el conjunt de la ciutadania
sobre la seva situació en tots els aspectes de la vida.

Programació

Aquest és un resum de les activitats que tindran lloc a Castellar:

Dissabte 27 de novembre

Taller de defensa personal per a dones amb diversitat funcional: de 16 a
19 h, Sala Blava de l’Espai Tolrà

Diumenge 28 de novembre

Dilluns 29 de novembre

Taller: “Gestió emocional davant del diagnòstic d’una malaltia
neurològica”: 15.30 h, Sala d’Actes d’El Mirador

Dimecres 1 de desembre
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Dijous 2 de desembre

Xerrada sobre les conseqüències de la nova normativa per la protecció de
les persones amb discapacitat: 17.30 h, Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador

Divendres 3 de desembre

Taller de contenció física no violenta: de 10 a 14 h, Sala Lluís Valls Areny
d’El Mirador

Dijous 16 de desembre

Taller: “La memòria, el nostre gran tresor”: 15.30 h - Sala d’Actes d’El
Mirador

Diumenge 19 de desembre

Dilluns 20 de desembre

Curs teoricopràctic: “Coneixem i practiquem amb la Joëlette”, cadira
per fer senderisme per a persones amb mobilitat reduïda: de 9 a 14 h -
Sala Puigverd

De l’1 al 8 de desembre

De l’1 al 18 de desembre

Recull bibliogràfic relacionat amb la diversitat funcional: Biblioteca
Municipal Antoni Tort

Dissabte 18 i diumenge 19 de desembre

Pinta per la salut mental: de 9 a 14 h i de 15 a 17 h , mur exterior del Pavelló Dani
Pedrosa

Totes les activitats són gratuïtes. La majoria de les propostes requereixen
d’inscripció prèvia. Podeu consultar tota la informació a
www.castellarvalles.cat/activitatsdiversitatfuncional.
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