Vic
viu la
diversitat
funcional!

Exposició

Cinema

Exposició fotogràfica, fruit dels
viatges arreu del món de dues
persones amb diversitat funcional
auditiva, que està impulsada per
l’Associació per la Sensibilització
envers la Discapacitat Nou
Barris (ASENDI NB) amb l’objectiu
d’aconseguir la no discriminació
de les persones amb diversitat
funcional. Les imatges van
acompanyades d’una descripció
amb codi Braille.

Arriba la 4a edició de Vicmovies,
organitzada per l’Agrupació de
Sords de Vic i Comarca i que,
enguany, té per temàtica el cinema
de terror. Les pel·lícules projectades
estan subtitulades i són accessibles
per a tothom.

Projecció de la pel·lícula No te
preocupes, no llegará lejos a
pie, del director Gus Van Sant
(EUA, 2016) i posterior cinefòrum.
Organitzat per ADFO amb la
col·laboració de Cineclub Vic.

Dia: dissabte, 10 de novembre
Hora: 16.00 h
Lloc: Cinema Vigatà
(c. de Verdaguer, 22)

Dia: dimarts, 20 de novembre
Hora: 21.30 h
Lloc: Espai ETC
(pg. de la Generalitat, 46)

Inauguració
Dia: dilluns, 5 de novembre
Hora: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic El Montseny
(av. del Montseny, 16)
A càrrec de l’autor de les
fotografies, José Antonio González, i
de l’Associació ASENDI NB.

—

—

Contacontes

Taller

Viatges en el silenci

S’exposarà al Centre Cívic
El Montseny del 5 de novembre
al 14 de desembre.

Del 5 de novembre
al 14 de desembre
Vic 2018
—
Activitats entorn
la celebració del dia
internacional de
les persones amb
diversitat funcional
(3 de desembre)

—

VicMovies 2018

Projecció

No te preocupes,
no llegará lejos a pie

Activitat

Marxa inclusiva per la
ciutat amb monòleg de
Marc Buxaderas
La marxa s’iniciarà a la plaça Major
de Vic i finalitzarà al Vicjove amb un
monòleg de Marc Buxaderas.

Per a més informació:
Ajuntament de Vic
C. Ciutat, 1
T 93 886 21 00
—
ciutadania@vic.cat
www.vic.cat
@aj_vic

Dia: diumenge, 2 de desembre
Hora: 10.00 h
Inici: pl. Major de Vic (punt de
trobada)
Fi: Vicjove (C. Bisbe Morgades, 15)

Jornades d’esport adaptat
Practicar activitat física i lúdica aporta grans
beneficis: físics, psíquics i també socials. La
regidoria d’esports de l’Ajuntament de Vic
amb el suport de la Diputació de Barcelona,
proposa dues jornades esportives adaptades
a persones amb diversitat funcional. Usuaris
d’ADFO i Sant Tomàs gaudiran de dues
sortides per practicar senderisme i equitació
adaptada en el marc d’aquesta proposta.

—
Conferència

El mag de tots colors
El mag de tots colors, d’Arnold
Lobel. Proposta artística inclusiva
pensada per a tots els nens i nenes,
a càrrec de la cia. Fes-t’ho com
vulguis.
En acabar, hi haurà una intervenció
dels membres del club de lectura
de Sant Tomàs que explicaran el
conte La meva història.
Dia: divendres, 16 de novembre
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Familiar Municipal de Vic
(c. del Remei, 42 – Espai Sant Jordi)

—

Artteràpia
Taller a càrrec d’Osonament amb
l’objectiu de treballar la salut
emocional a través de l’art.
Obert a tothom.
Dia: dilluns, 26 de novembre
Hora: de 17.00 a 20.00 h
Lloc: CCVIC Can Pau Raba
(c. del Raval Cortines, 24)
+ info i inscripcions a
ciutadania@vic.cat

—

Acte de cloenda
Conferència “Diversitat funcional
i vida independent: cap a una
ciutadania plena”, a càrrec
d’Antonio Centeno, un dels
impulsors de l’OVI (Oficina de
Vida Independent de Barcelona)
i codirector del documental Yes,
we fuck. Es comptarà amb les
intervencions de l’alcaldessa de
Vic, Anna Erra i Solà, i de la gerent
d’Osonament, Mercè Generó.
Dia: dimarts, 4 de desembre
Hora: 19.30 h
Lloc: Casal de Gent Gran de Vic
Mossèn Josep Guiteras (c. de la
Soledat, cantonada Pere II El Gran)

—

Organitzat per:

Amb la
col·laboració de:

El disseny d’aquest
material de difusió
ha estat creat
conjuntament
al laboratori de
creativitat d’ADFO
CET per usuaris
d’ADFO i Autèntic
(Sant Tomàs)

