3

desembre

DIA INTERNACIONAL DE LES
Persones amb discapacitat
i diversitat funcional

Del 18 de novembre al 7 de gener

Divendres, 3 de desembre, de 10 a 18 h

Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Vestíbul de l’estació Av. Carrilet dels FGC

Exposició “nada es imposible”
Taller-Art de la Fundació No Somos Invisibles.

Exposició i venda de productes d’artesania
de l’Associació Alpi

Divendres, 19 de novembre, a les 11 h

Divendres, 3 de desembre, a les 12 h

Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Saló de Plens de l’Ajuntament

Sessió formativa per a professionals
Presentació de les millores d’accessibilitat
“Canvis normatius en l’exercici de la capacitat del saló de Plens de l’Ajuntament
jurídica de les persones amb discapacitat”
Projecció del vídeo
A càrrec de Consultoria Jurídica Social BERILO
“Fem un saló de plens per a tothom”
Dirigit a professionals.
Ho organitza: Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Dilluns, 29 de novembre, a les 18 h
Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Hora del conte inclusiu Que ve el llop!
A càrrec de la companyia Botó Màgic d’ASPASIM.
Ho organitzen: Programa municipal d’Atenció
a la Infància i Programa municipal d’Atenció a la
Diversitat Funcional

Dimarts, 30 de novembre a les 9 i a les 11 h
(dues sessions)

Ho organitza: Ajuntament de l’Hospitalet i entitat APOSS

Divendres, 3 de desembre, a partir de les 12 h
A les xarxes socials de l’entitat

Taller de ball “Jo sóc com tu”
A càrrec de l’Associació ALPI

Divendres, 3 de desembre, de 17 a 19 h
A la seu del Club d’Esplai Infantil i Juvenil Bellvitge

Taller d’experiències “Sumem capacitats,
sumem diversitats”
A càrrec de Club d’Esplai Infantil i Juvenil Bellvitge

Auditori Barradas

Taller-xerrada“Totes iguals, totes diferents”
Taller-xerrada sobre mobilitat i diversitat funcional a
càrrec de l’Associació d’Amputats Sant Jordi.
Activitat adreçada a escoles i instituts.
Ho organitza: Programa municipal d’Atenció a la
Diversitat Funcional

Dimecres, 1 de desembre, a les 17.30 h
Biblioteca Josep Janés

Taller tàctil “Cançonetes per tot el cos”
A càrrec d’Elena Andrés.
Ho organitza: Biblioteca Josep Janés

Dijous, 2 de desembre, de 10.30 a 12.30 h

Taller de cuina per a usuaris del Centre
d’Atenció Especial Bellvitge BELLVIT-CHEFS
Ho organitza: Residència i CAE-Bellvitge
Hi col·labora: Club d’Esplai Bellvitge

Dijous, 2 de desembre, de 17 a 19 h
Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Taller de pintura adaptada “Tots pintem”
A càrrec de la fundació No Somos Invisibles

Cicle de xerrades per a famílies amb
infants amb diversitat funcional
Inscripcions a info@baulacreix.cat

A càrrec de l’equip de professionals de Baulacreix

Dilluns, 29 de novembre, a les 15.15 h

“Iniciant el camí: entre burocràcia,
entrebancs i tràmits”
Dimarts, 30 de novembre, a les 15.15 h

“L’entrada a p3 amb bolquers”
Dimecres, 1 de desembre, a les 15.15 h

“Introducció a l’alimentació sòlida”
Dijous, 2 de desembre, a les 15.15 h

“Com aconseguir (o fer) les ajudes
tècniques per a infants amb mobilitat
reduïda”

