
SOM I FEM!

XVI PROGRAMA D’ACTES DE LA TAULA
INCLUSIVA PER LES dis-CAPACITATS

Del 22 de novembre de 2022 al 3 de febrer de 2023

Programa organitzat per la Taula Inclusiva per les dis-CAPACITATS, formada per:
Departaments de Polítiques Socials Comunitàries i Diversitats, Cultura, Educació, 

Infància i Família, Joventut, i Esports de l’Ajuntament de Sant Joan Despí; Cordibaix, 
Associació Estel i Club Esportiu l’Estel, Residència Josep Mas i Dalmau, Associació 
de Familiars Salut Mental del Baix Llobregat, Tastidis, Aprenem Baix Llobregat i IDF.

Hi col·laboren i hi participen:
Centres educatius de secundària

Federació ECOM
Fundació Institut Guttmann

Sant Joan Despí Club Futbol Sala
Club Sant Joan Despí – San Pancracio



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
Activitats esportives amb cadires de rodes adreçades 
a l’alumnat dels centres de secundària de la ciutat, 
durant la segona quinzena de novembre.

CONFERENCIA “Game over”
Campanya de prevenció i sensibilització que ofereix 
l’Institut Guttmann a l’alumnat de secundària. 
Xerrada al mateix centre escolar.

EXPOSICIÓ SOM!
Mostra fotogràfica de les persones que formen part 
de Tastidis, Associació Estel, Residència Josep 
Mas i Dalmau, i Aprenem.
Dies: del 30 de novembre al 9 de desembre Horari: 
de dilluns a divendres de 9 a 20 hores

(festius tancat)
Lloc: Centre de Gent Gran Cirerers

I TRIANGULAR DE FUTBOL 7
Partit de diferents membres de Tastidis amb Futbol 
Club Sant Joan Despí-San Pancracio.
Dia: dimarts 22 de novembre
Hora: a les 20.15 hores
Lloc: Camp de futbol Centre

VIII TRIANGULAR DE FUTBOL SALA
Partits entre membres de l’entitat Tastidis i del Sant 
Joan Despí Club Futbol Sala, en equips mixtos.
Dia: dimarts 29 de novembre
Hora: a les 20.30 hores
Lloc: Poliesportiu Ugalde

ACTE COMMEMORATIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT
Amb un animador que conduirà les actuacions de:
• Música amb persones de la residència Josep Mas i

Dalmau.
• Petit tast de l’obra Pere el boig i els seus bojos segui-
 dors, protagonitzada pel grup de teatre de Tastidis.
• Actuació musical de nois i noies de l’Associació Estel.
• Actuació de l’Angel Miralles i la Luisa Huidodro,

campions estatals de ball amb cadira de rodes.
Dia: diumenge 27 de novembre
Hora: a les 17.30 hores
Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
(Acte gratuït. Cal recollir entrada amb anterioritat al Teatre Mercè Rodoreda)

TEATRE
Estrena de l’obra de teatre Pere el boig i els seus 
bojos seguidors, a càrrec del grup d’actors i actrius 
de Tastidis.
Dia: dissabte 14 de gener
Hora: a les 18 hores
Lloc: Sala d’Actes del Centre Miquel Martí i Pol

DOCUMENTAL
Estrena del documental SOC, ESTIC, SOMRIC de la 
directora santjoanenca Montse Bertran Arqué. 
Documental que ha rebut diferents premis i 
reconeixements internacionals.
Dia: dissabte 21 de gener
Hora: a les 18.30 hores
Lloc: Teatre Mercè Rodoreda [Entrada gratuïta]

XERRADA
Organitzem una xerrada per a tots els públics sobre la 
nova llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legisla-
ció civil i processal per al suport a les persones amb 
discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. 
A càrrec d'Esther Guerrero Pueyo, advocada de Cordibaix 
Dia: dimarts 24 de gener
Hora: a les 18.30 hores
Lloc: Sala d’Actes de l’Àrea de Serveis a la Persona

FESTA DISCO.
VINE A BALLAR AMB NOSALTRES
Per a tothom que tingui ganes de ballar. Organitzada per 
les entitats de la Taula Inclusiva per les dis-Capacitats. 
Dia: divendres 3 de febrer
Hora: a les 17.30 hores
Lloc: Casal de Joves El Bulevard

Després de dos anys llargs de pandèmia, arriben les XVI Jornades de la Discapacitat amb un nou 
programa d’actes. La Taula Inclusiva per les dis-Capacitats, que no ha parat en cap moment de treba-
llar, continua sensibilitzant la ciutadania i mostrant les capacitats de les persones que formen part 
de les entitats. El nostre interès és donar visibilitat a la tasca que desenvolupen durant tot l’any.
Enguany us oferim una nova oportunitat per veure l’exposició SOM! amb retrats de nois i noies de les 
entitats de la discapacitat, partits de futbol, teatre i actuacions musicals.
Per altra banda, una xerrada molt interessant sobre els canvis en la llei de les incapacitacions i un 
documental premiat internacionalment que mostra tres mares de persones amb discapacitat, 
presentat per la seva autora, veïna de la nostra ciutat.
Us animo a participar d’aquests actes que hem preparat amb tanta il·lusió i gaudir amb nosaltres de 
la feina feta.
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