
de les Persones

amb Discapacitat
11/4/2015 • d’11 a 15 h • Plaça de Pompeu Fabra

Badalona, ciutat de primera!
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Ho organitza:

Hi col·labora: 

FESTA DE LA INCLUSIÓ 

MARXA PER LA DIVERSITAT
Sortida de la Plaça de la Vila a les 10 del mati

Activitats infantils i d’animació i actuacions musicals 



L’any 1992 l’Assemblea General de les Nacions Unides instaurà el 3 de desem-
bre com a Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

L’Ajuntament de Badalona, en estreta col·laboració amb les entitats que treba-
llen amb les persones amb diferents capacitats, impulsa diverses activitats al 
voltant d’aquesta diada, com una forma de fomentar i compartir espais entre 
les persones de totes les capacitats. Donar a conèixer més la seva situació, les 
característiques, les dificultats a les quals s’han d’enfrontar en el dia a dia o els 
estigmes que arrosseguen són l’objectiu d’aquetes activitats.

Us animem, doncs, a conèixer els actes que se celebraran i a gaudir DE LA FESTA

Vine, coneix i actua!

FESTA DE LA INCLUSIÓ 
Dissabte 11 d’abril de 2015

10 h Marxa per la diversitat, que sortirà de la plaça de la Vila i farà un 
 recorregut pel centre de la ciutat per arribar a la plaça de Pompeu Fabra.

A la plaça de Pompeu Fabra de 10.30 a 15 h

11 h Obertura de la JORNADA a càrrec de la regidora de Serveis Socials i
 Salut, Sònia Egea Pérez 

Lectura del Manifest a càrrec de Tomàs Molina, cap de meteorologia de TV3.

A partir de les 11.30 activitats festives i de sensibilització en què tothom 
podrà participar:

11.30 h Contacontes UNES DIFERÈNCIES MERAVELLOSES, a càrrec de 
 M. Creu Martín, tècnica de la Biblioteca Can Casacuberta

12 h  Actuacions de:
 Castellers de la Il·lusió, colla castellera inclusiva.

 Colles tabaleres
 Grup de percussió de diables Kapaoltis (Llefià, Badalona), Grup de
 percussió de diables i diablesses de Tronada de Sant Adrià Ku-kum-ku,
 tabalers del Casc Antic, Skamot Diabòlik (Santa Eulàlia, L’Hospitalet de
 Llobregat), Tabalers dels Diables de Sants

 Els gegants de Premià de Mar 

De 13 a 14.30 h Actuacions musicals i de ball amb la participació de la Coral
  d’ASPACE, Conjunt de la Fundació Sique, Grup de ball de l’Esplai Llevant
  i Coral dels Habitatges Josep Padrós. 

Durant tota la jornada hi haurà tallers de maquillatge i polseres 

Taller dels sentits i activitats d’estimulació cognitiva (Centre d’Estudis Joan 
Maragall)

Exposició de dibuixos a la façana del local de la plaça Pompeu Fabra

El Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat té com a objectius sensibilitzar 

l’opinió pública sobre els temes relacionats amb la dis-
capacitat i promoure la presa de consciència pel que 
fa als beneficis que generaria la integració de les per-
sones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida 

política, social, econòmica i cultural.
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