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VINE!



DIA INTERNACIONAL DELS 
DRETS DE LES PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

2 de desembre: 

11h. TALLER PLÀSTIC EN FAMÍLIA: 
“LLIBRES IL·LEGIBLES”, activitat a 
càrrec d’E-Art.
Ateneu Municipal (c. Xile 1-3). Places 
limitades. Cal inscripció prèvia: a través 
del web cursos.ajuntamentrubi.cat o bé, 
presencialment, al mateix equipament.
Per la realització de l’activitat, cal que els infants 
vagin acompanyats d’una persona adulta.
El principi de l’activitat rau en trencar amb la 
interacció estrictament visual per gaudir dels 
llibres per a que, a través dels cinc sentits, a més 
de llegir, les famílies puguin tocar, escoltar i tastar 
els anomenats Prelibri, del polifacètic artista italià 
Bruno Munari, que ens convida a transformar la 
lectura en una acció creativa. A partir d'aquest 
estímul, el taller consistirà en crear els nostres 
propis llibres il·legibles en família!

19h. EL SILENCI D’HAMELIN, de
la companyia Farrés brothers i cia.
Teatre La Sala. Gratuït i per tots els públics.
Què passaria si al conte del famós flautista hi 
hagués una nena sorda? La Clara i el Bruno són 
germans. Són dos dels nens que van viure allò 
que va passar a la ciutat d’Hamelin. Ara ja són 
grans, i un personatge estrany els ha demanat 
d’explicar-ho de nou. De vegades cal tornar al 
passat per posar les coses a lloc.
Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ 
particular, silenci... i els avantatges de tenir 
desavantatges. Un espectacle al voltant de les 
altres capacitats i les coses que no es diuen...
que acaben surant a la superfície.

3 de desembre a
la plaça Catalunya (Rubí)

11 h. XOCOLATADA PER A TOTHOM.

11 h. ARBRE DELS DESITJOS com a fil 
conductor de les reivindicacions i desitjos 
per la PLENA INCLUSIÓ, omplirem l’arbre 
tant de desitjos com de llum i deixarem 
que brilli totes les Festes de Nadal.

11 - 13:30 h. TAULES amb informació de 
totes les entitats i de l’Oficina d’Atenció a 
la Diversitat. Per poder informar tothom 
que ho necessiti de qui som i què fem.

12 h. SENT EL QUE SE SENT... AMB 
DIVERSITAT VISUAL.
L’ONCE ens permetrà, per una estona, 
posar-nos al lloc de l’altre. Quines 
dificultats tenim sense el sentit de la vista?

13 h. ACTUACIÓ del Trio de flautes 
travesseres (Ainoa Capellas, Laura Duque 
i Núria Mañé) de l'Escola municipal de 
Música Pere Burés de Rubí.
Interpretaràn música de clàssics, música de 
cinema i música nadalenca.

13,30 h. LECTURA DE REIVINDICACIONS 
dels col·lectius: Font del Ferro, ONCE, 
AVAN, Rubí té rodes, Escola d’Educació 
Especial Ca N’Oriol, RubiTEA, Servei de 
Rehabilitació Comunitària, Llar residencial 
Ca N’Alzamora.

14 h. CLOENDA per part de la
Sra. Ana Maria Martínez, alcaldessa de Rubí.

Amb la col·laboració de:

Res per a nosaltres,
sense nosaltres

Traducció simultànea en llenguatge de signes.


