Exposició fotogràfica

“LA CULTURA
TRENCA
BARRERES”
L'exposició fotogràfica mostra els
processos creatius resultants de
noves col·laboracions establertes
entre entitats de persones amb
capacitats diverses i agents
culturals del territori. En fer-ho,
visualitza els principals beneficis
de fer cultura (creativitat, inclusió,
esforç, reconeixement social,
participació, relacions socials) i ens
demostra que no només el resultat
és important, sinó el procés per
assolir-lo.

3 de desembre
12 h
Inauguració, lectura de
manifest, parlaments
institucionals i refrigeri
Els Amics de
les Arts i les
Joventuts Musicals
C. Sant Pere, 46

Del 4 al 22 de desembre exposició lliure i gratuïta
Matins: dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Acte d'inauguració amb interpretació en llengua de signes catalana.
Disponible versió en braïlle dels textos de l'exposició.
Espai físicament accessible
Exposició adaptada cognitivament per l’Escola d'educació especial
Crespinell
Imprescindible confirmar assistència a l’acte d’inauguració:
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat
93 731 59 82
www.terrassa.cat/dia-internacional-discapacitat-2017

Aquest tríptic està elaborat per la Taula Local de Capacitats Diverses i
Accessibilitat de Terrassa amb la col·laboració del Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa.
La Taula és un espai participatiu on treballem conjuntament les entitats
relacionades amb la discapacitat i l'Ajuntament de Terrassa per millorar la
qualitat de vida i fer efectius els drets de totes les persones.
Més informació
Si desitgeu rebre informació actualitzada sobre l'àmbit de la discapacitat, els
serveis disponibles i les activitats programades, podeu escriure'ns amb el
vostre correu electrònic a l'adreça oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

Capacitats Diverses i Accessibilitat
www.terrassa.cat/capacitats-diverses

© Comunicació Ajuntament de Terrassa

3 de desembre
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
#TerrassaTrencaBarreres

#TerrassaTrencaBarreres

#LaCulturaTrencaBarreres

en 10
passos

FEM CREACIÓ

#1

#2

Participar activament en els grups de cultura
de la ciutat (cultura popular i tradicional,
corals, teatre amateur...), facilitant suports i
promovent nous projectes innovadors.
Promoure la diversitat de les expressions
artístiques (dansa integrada, cançons
signades, teatre social...), incorporant-les a
festivals i jornades culturals del territori.

#3

Desenvolupar cultura sense renunciar a la
qualitat, a través d’un acompanyament
expert i professional.

#4

Gaudir d’oportunitats formatives en l’àmbit
artístic.

#5

Fer valer les manifestacions culturals de les
persones
amb
capacitats
diverses,
reconeixent la diversitat i la riquesa del procés
creatiu, i promovent la seva exhibició en
museus, galeries, centres cívics i en festivals.

La cultura ens enriqueix, ens aporta noves experiències, ens fa
créixer, ens permet expressar-nos; en definitiva, la cultura ens fa
més lliures.
Per això, la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat
centra enguany el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat a reivindicar el dret de tothom a la cultura: a
consumir-ne en espais accessibles i a generar-ne en entorns
inclusius.

GAUDIM DE LA CULTURA
#6

#7

#8

#9

#10

Obra de teatre accessible

"EL MIRADOR DE
LES PARAULES
QUE NO PUC DIR"

2 de desembre
17.30 h
Teatre Alegria
C. Gaudí, s/n

Publicar informació sobre el grau d’accessibilitat dels
espais i esdeveniments culturals als materials de difusió.
Fer accessibles els esdeveniments culturals a
persones amb discapacitat sensorial , incorporant-hi
mesures com la interpretació en llengua de signes, la
subtitulació, els bucles magnètics, l’audiodescripció,
els textos en braille o elements tàctils i amb relleu.
Fer accessibles cognitivament els esdeveniments
culturals, incorporant-hi mesures com l‘adaptació dels
textos a lectura fàcil, la senyalització d’espais i
exposicions, i explicacions i activitats entenedores.
Fer accessibles els esdeveniments culturals a
persones amb mobilitat reduïda, eliminant les barreres
arquitectòniques i incorporant-hi mesures com la
reserva d'espais amb bona visibilitat.
Promoure el tracte adequat vers les persones amb
capacitats diverses com a clients culturals
normalitzats, mitjançant accions de sensibilització i
formació.

És una obra teatral que
reflexiona sobre les pors, la
soledat i el desig de
comunicar-se de debò en un món
envaït per les noves tecnologies
de la comunicació. Aquesta
producció de la companyia
“Bambú cia” és accessible per a
persones amb discapacitat visual
o auditiva, perquè integra dins la
dramatúrgia teatral llengua de
signes i audiodescripció en
directe i en obert.

Espai físicament accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Accessible:
Entrada gratuïta. Imprescindible reserva prèvia:
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat
93 731 59 82
www.terrassa.cat/dia-internacional-discapacitat-2017

