Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat
3 de desembre de 2021
Activitats del 26 de novembre
al 3 de desembre

#SomCapaços

Som capaços
Divendres, 26 de novembre
de 2021 (18.30 h)

Divendres, 3 de desembre
de 2021 (12 h)

Teatre Principal, c. de Sant Pau, 6

Sala de Plens de l’Ajuntament,
pl. de Sant Roc, 1

NO EM DIGUIS REINA,
de Diversitat Teatral
Una comèdia sobre la pèrdua dels
privilegis
Invitacions a través de:
https://sabadellcultura.koobin.cat
Organització: Regidoria d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell

Diumenge, 28 de novembre
de 2021 (d’11 a 14 h)
Pg. de la Pl. Major

FESTA DE LES CAPACITATS
Mostra d’entitats de l’àmbit de la
discapacitat de Sabadell i fotocall
per endur-se una foto de record
a casa. També celebrarem la 1a
Cursa per a Infants i Joves amb
Mobilitat Reduïda, organitzada
per l’Associació Esportiva Cinc
Quilòmetres.
Inscripció gratuïta a la cursa fins al 24
de novembre a:
https://bit.ly/CursaMobilitatReduida
Organització: Regidoria d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell

ACTE INSTITUCIONAL
Presentació del Manifest
Som Capaços 2021, per part
de les entitats de l’àmbit de
la discapacitat de la ciutat a
les regidores i regidors que
conformen el Ple de l’Ajuntament
Activitat tancada al públic
Organització: Regidoria d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell

Divendres, 3 de desembre
de 2021 (18 h)
Pl. de la Sardana

GUARNIM L’ARBRE
DE LES CAPACITATS!
Encesa de llums de l’Arbre de les
Capacitats, amb la batukada de
l’Associació Andi Down Sabadell
i una coreografia amb la qual
l’Associació Obrir-se al Món ens
convidarà a ballar
Organització: Regidoria d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell

Altres activitats
Dilluns, 15, 22 i 29 de novembre
de 2021 (d’11 a 13 h)
Museu d’Art de Sabadell,
c. del Dr. Puig, 16

SENSE TÍTOL
Viu l’art contemporani
S’experimenta l’art contemporani a
partir de la música, la dansa, la pintura,
l’escultura, el moviment, els colors, les
sensacions o les emocions

Visita exposició:
Del 17 de novembre al 3 de desembre
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h
Dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h i de
18 a 21 h
Organització: Oscar Fillola i Associació
Obrir-se al Món

Dijous, 25 de novembre de 2021
(11 h)
Sessió virtual, amb inscripció prèvia a:
atendis@atendis.cat

Activitat tancada al públic, dirigida als
usuaris de la Fundació Privada Atendis

XERRADA:
POSITIVISME CONSCIENT

Organització: Museu d’Art de Sabadell

Biblioteca del Nord, rda. de
Navacerrada, 60

Davant els moments d’incertesa i
preocupació des de l’arribada de la
pandèmia COVID-19, volem aportar
solucions concretes amb l’objectiu
d’incrementar el nivell de positivisme,
exposant enfocaments i eines per
mantenir-lo en el temps

ELS LLIBRES ENS FAN CAPAÇOS!

Organització: Fundació Privada Atendis

Dimarts, 16 de novembre de
2021 (18 h)

Sessió de biblioteràpia i prescripció
literària on recomanarem llibres per
entendre i acompanyar la discapacitat
Cal inscripció prèvia a:

Dissabte, 27 de novembre de
2021 (16 h)

https://forms.gle/ocHMdWdDbwnp2WYY9

Poliesportiu Municipal Olímpia, c. de
l’Apúlia, 40

Organització: Biblioteca del Nord

MÉS QUE FUTBOL!

Dimecres, 17 de novembre de
2021 (18 h)

Partit jugat entre el CES inclusiu (secció
de futbol inclusiu del CE Sabadell FC) i
el FB Montcada

Casal Pere Quart – Rambla, 69

Organització: CE Sabadell FC

PIEZAS DE PUZLE, d’Oscar Fillola
“Se puede hablar de autismo de
muchas maneras… yo he elegido
observar y forjar mis recuerdos en
forma de fotografías.”

Dijous, 2 de desembre de 2021
(12 h)

Dijous, 9 de desembre de 2021
(19 h)

Sessió virtual, amb inscripció prèvia fins
al 25 de novembre a:
gruposifu.ignasi@gmail.com

Centre Cívic Dr. Josep M. Plans Molina,
c. del Portal de la Floresta, 24

CERQUEM FEINA!

Espectacle de teatre participatiu amb la
companyia Impacta’t que vol reflexionar
sobre l’apoderament i la lluita constant
de totes les persones que malgrat que
no ho tenen fàcil continuen lluitant pel
que volen fer i ser

Taller d’eines bàsiques per a la cerca
de feina orientat a persones amb
discapacitat
Organització: Grup Sifu

Dijous, 2 de desembre de 2021
(de 17 a 18.30h)
Col·legi Advocacia Sabadell, c. de Lacy, 15

NOVETATS LEGISLATIVES I
PRESTACIONS EN MATÈRIA DE
DISCAPACITATS
Informació de la nova legislació
en vigor el 3 de setembre de 2021
per a l’exercici dels drets de les
persones en discapacitat i prestacions
administratives relacionades
Inscripció prèvia fins al dia anterior a:
formacio@icasbd.org
Organització: Col·legi de l'Advocacia de
Sabadell, Comissió Discapacitats

ACTUEM! Somiar “no” és gratis

Inscripció prèvia fins al mateix dia a:
codis@fundaciomain.org
o 682 651 402
Organització: Grup Motor de Codis
(Fundació Main, Associació Esportiva Can
Deu i Ajuntament de Sabadell)

27, 28, 30 de novembre i 1 de
desembre (en diferents horaris)
laSala, Centre de creació d’Arts per a les
Famílies – Rda. de la Roureda, 24C

ESPECTACLE dAzzleMAZE, de
Dalija Acin Thelander (Suècia)
Una experiència sensorial que fomenta
la curiositat, l’exploració, la relaxació i
la contemplació
Activitat tancada al públic, dirigida a
entitats de l’àmbit de la discapacitat
https://www.elpetit.cat/portfolio/dazzlemaze/
https://www.elpetit.cat/

Organització: laSala dins el marc del
Festival elPetit

capaços

