
#festadelescapacitats 
#sabadellesdiversitat

Dia a dia treballem pel ple exercici dels drets de les persones amb discapacitat en condicions 
d’igualtat amb la resta de la societat, i en aquest sentit hem preparat un programa d’activitats 
durant 2 setmanes per celebrar el Dia Internacional de la Discapacitat, concretament entre el 20 
de novembre i el 5 de desembre.

Des de la regidoria d’Acció Social hem impulsat amb les entitats socials de la ciutat especialitzades 
en l’atenció de persones amb discapacitat, així com amb altres agents públics i privats i artistes de 
reconegut prestigi, més de 14 activitats que pretenen posar en valor les capacitats i la contribució 
que realitzem totes i tots nosaltres a la societat.

En aquest sentit ens agradaria destacar la bona acollida que ha tingut la nova Oficina d’Atenció 
a la Discapacitat, ubicada al centre de la ciutat, fet que demostra que hi havia la necessitat de 
centralitzar un servei que donés resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat i les 
seves famílies, actualment prop de 15.000 sabadellencs i sabadellenques.

I afirmem que a Sabadell SOM més CAPAÇOS que mai perquè aquest any hem fet un salt endavant 
en les activitats que hem programat, ja que a part de donar continuïtat a les consolidades en 
darreres edicions, com és la Festa de les capacitats (2 de desembre, 11 h), es farà lectura a la sala 
de plens de l’Ajuntament del manifest per la celebració del Dia Internacional de la Discapacitat 
(3 de desembre, 18 h), enguany a càrrec de la Fundació Privada AVAN, i tindrem la sort de poder 
gaudir d’espectacles de reconegut prestigi d’artistes com la Fura dels Baus (1 de desembre, 17 h) 
o la companyia de dansa Liant la Troca (30 de novembre, 18.30 h).

A més aquest any hi ha més activitats obertes a la participació del conjunt de la ciutadania, pel 
que us convidem a totes i tots a participar amb nosaltres, alhora que prenem consciència de la 
necessitat de seguir treballant per una societat més justa, inclusiva i cohesionada.

Gabriel Fernàndez i Díaz
Regidor d’Acció Social

DIVERSITAT

Som 
  capaços

  A Sabadell, 
Som més Capaços que mai! 

Actes de celebració del DIA INTERNACIONAL 
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Del 20 de novembre al 5 de desembre de 2018

Les activitats del SOM CAPAÇOS han estat possibles gràcies a: 



DV 30/11/2018
LIANT LA TROCA

DS 01/12/2018
LA FURA DELS BAUS

DG 02/12/2018 
FESTA DE LES 
CAPACITATS

DL 03/12/2018
ACTE INSTITUCIONAL

DIMARTS 20 
DE NOVEMBRE

A les 19.30 h

A LA RECERCA DE LA 
CIUTAT ACCESSIBLE. 
ATLES SABADELL.
Visita guiada i taller 
per a persones cegues.
Places limitades, per ordre 
d’arribada.

Museu d’Art, c. del Doctor 
Puig, 16

Organització: Museu d’Art

DIVENDRES 23 
DE NOVEMBRE

De 9 a 12 h

JORNADA: EMPRESA AMB 
VÀLUA 2018. 
Trenquem prejudicis, 
posem en valor les 
capacitats!
Trobada per posar en valor 
la col·laboració de l’empresa 
privada amb el Tercer Sector 
Social local, mostrant 
bones pràctiques i posant 
en valor les capacitats i la 
bona gestió de la diversitat 
en la inserció laboral de 
persones en situació de 
vulnerabilitat, entre les quals 
es compten les persones 
amb discapacitat.

Fira Sabadell – Sala Actes, 
pl. de la Sardana, 7

Organització: Vàlua, 
plataforma del Tercer Sector 
Social de Sabadell 

DIUMENGE 25 
DE NOVEMBRE

A les 10 h

CURSA SOLIDÀRIA: 
CORRE AMB CIPO
Cursa / caminada apta per a 
tothom amb recorreguts d’1 i 
de 5 km.

Cal inscripció prèvia a: 
www.cipo.cat

Parc Catalunya, pl. d’Ernest 
Lluch

Organització: CIPO

A les 17.30 h

MONÒLEGS SOLIDARIS
Tarda de monòlegs per donar 
suport a l’Associació Viu-la.

Preu entrada: 15 euros 
(inclou una consumició).

Ladiosa Sabadell, c. de 
Boccaccio, 55

Organització: Associació 
Viu-la

DILLUNS 26 
DE NOVEMBRE

18.30 h

CONCERT CRACS D’ANDI
El grup musical sabadellenc 
format per alguns membres 
de l’entitat Andi Down 
Sabadell, ofereix un concert 
amb un ampli repertori 
musical que abasta 
cançons tradicionals i 
populars, infantils i clàssics 
internacionals, entre d’altres.

Biblioteca del Nord, rda. 
Navacerrada, 60

Organització: Biblioteca del 
Nord

DIMARTS 27 
DE NOVEMBRE

De 10 a 13 h (per centres 
ocupacionals i educatius)

De 18 a 20 h (per a tots els 
públics)

CANTEM!
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 realitzarem 
també una manualitat 
vinculada a la música.

Biblioteca del Nord. Rda. de 
Navacerrada, 60

Organització: Biblioteca del 
Nord

DIMECRES 28 i DIJOUS 
29 DE NOVEMBRE

11 h

MIRAR L’ART AMB ALTRES 
ULLS
Visita guiada a l’exposició 
permanent per part de 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i taller de pintura 
d’acció.

Places limitades amb 
inscripció prèvia.

Museu d’Art. C. del Doctor 
Puig, 16

Organització: Museu d’Art, 
Prolaboral Xalest, Andi, Avan, 
Aral (Grup Atendis) i CIPO

DIJOUS 29 
DE NOVEMBRE

19 h

CONFERÈNCIA: LA 
DISCAPACITAT EN 
PRIMERA PERSONA
L’assetjament escolar 
(bullying) i com superar-lo. 
Una experiència viscuda en 
primera persona.

L’experiència serà relatada 
per Raquel Arriaza, 
treballadora del sector 
de la hostaleria i membre 
fundadora del F.C. TAINA.

DRETS I DISCAPACITAT. 
PARLEM DE LA PLENA 
INCLUSIÓ SOCIAL I 
EFECTIVA.
La xerrada serà conduïda 
per Xavi Borràs, professional 
rehabilitador forestal a 
Naturalesa Conservació; 
Membre de l’Observatori 
de Drets, del Consell de 
Participació de persones 
amb discapacitat i de la 
Junta Directiva de DINCAT; 
i Membre de la Plataforma 
Diversitat Funcional de 
Sabadell i Comarca.

Auditori Casal Pere Quart, 
Rambla, 69

Organització: Fundació 
Atendis

DIVENDRES 30 
DE NOVEMBRE

18.30 h

SIN-CON-TACTO
Espectacle de dansa 
integrada a càrrec de la 
companyia Liant la Troca. 
Tracta de la necessitat d’estar 
en contacte amb els altres 
i també amb un mateix, de 
com establim les relacions 
mitjançant els diversos 
sentits amb nosaltres 
mateixos o amb l’altre. 

Dirigit per Jordi Cortés i Glòria 
José. Textos de Fernando 
Sánchez i Dessiré Cascales.

 Invitacions gratuïtes 
disponibles a la taquilla del 
Teatre Principal: dimecres, 
28/11, de 18 a 20 h, i 
divendres, 30/11, d’11 a 13 
h. Places limitades. Màxim 
dues invitacions per persona.

Teatre Principal, c. de Sant 
Pau, 6

Organització: Regidoria 
d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Sabadell

DISSABTE 1 
DE DESEMBRE

17 h

DREAMS, espectacle de la 
FURA DELS BAUS
Atendis i la Fura del Baus 
s’uneixen per a crear 
l’espectacle DREAMS, 
una xarxa humana amb 
42 protagonistes en una 
coreografia aèria que ens 
deixarà meravellats, amb 
animació sorpresa abans de 
l’espectacle.

Pl. del Doctor Robert

Organització: Fundació 
Privada Atendis, amb el suport 
de l’Obra Social “La Caixa” i 
Regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Sabadell

DIUMENGE 2 
DE DESEMBRE

D’11 a 14 h

FESTA DE LES CAPACITATS
Cercavila amb gegants i 
capgrossos, xocolatada, 
mostra d’entitats i activitats, 
fotocall i cloenda amb 
activitat musical. 

Pg. de la Plaça Major

Organització: Regidoria 
d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Sabadell

18 h

CONCERT: UNIM LES VEUS
Concert de la Coral de CIPO i 
l’Orfeó de Sabadell en motiu 
del 50è aniversari de CIPO.

Església de la Puríssima 
Concepció de Sabadell, via 
Massagué, 21

Organització: CIPO i l’Orfeó 
de Sabadell

DILLUNS 3 
DE DESEMBRE

18 h

ACTE INSTITUCIONAL 
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

DEL 22 DE NOVEMBRE 
AL 5 DE DESEMBRE

EXPOSICIÓ: CIPO, 50 ANYS 
D’HISTÒRIA
L’exposició no és només 
la història de l’entitat, sinó 
que és part de la història 
de la ciutat de Sabadell. 
És un reconeixement als 
promotors que van defensar 
el dret de les persones amb 
discapacitat a tenir una feina 
remunerada i formar part 
activa de la nostra ciutat.

Horari: dilluns, dimarts 
i dijous (de 17 a 20 h); 
dimecres i divendres (de 
10 a 13 h i de 17 h a 20 h); 
dissabtes (d’11 a 14 h i de 18 
a 21 h).

Casal Pere Quart, Rambla, 69

Organització: CIPO


