Oficina de Premsa

- Nota de premsa Les activitats s’han organitzat conjuntament des de la Taula Municipal de
Discapacitats

Mollet celebra el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat amb el lema “Mollet es vesteix de taronja.
Mira’m i suma’t-hi”
El proper 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. Mollet commemorarà aquesta jornada amb un extens i
original programa d’activitats que, per segon any consecutiu, s’organitza
des de la Taula Municipal de Discapacitats amb el lema “Mollet es vesteix
de taronja. Mira’m i suma’t-hi”.
Els actes principals del programa tindran lloc el mateix dimarts 3 de desembre.
A les 12 del migdia, l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, llegirà el Manifest al
jardí de l’Institut Municipal de Discapacitats (IMSD), acompanyat pels usuaris
dels diferents centres municipals i els de la Residència La Vinyota. L’acte més
destacat, i principal novetat d’enguany, serà la desplegada d’un gran mural en
forma de cor, amb el títol “Mira’m i suma’t-hi”.
L’objectiu d’aquest mural és sensibilitzar i apropar la població al col·lectiu de
persones amb discapacitat i afavorir la seva integració, tot mostrant que cada
persona té les seves capacitats. Així, cada un dels usuaris ha fet un cartell on
hi ha escrit una de les seves capacitats (somriure, treballar, córrer... cadascú
ha escollit el que millor sap fer) i, totes juntes, formen el mural “Mira’m i suma’thi”.
El mateix dia a la tarda, l’Hospital de Mollet acollirà la representació de l’obra
de teatre P.I.B., de la companyia Liant la troca, formada per persones que
tenen alguna discapacitat, i es farà l’acte de cloenda de la jornada.
El programa d’activitats a l’entorn del dia 3 de desembre, es completa amb
exposicions, activitats esportives, l’entrega de premis del I Concurs de relats
Ciutat de Mollet, així com les activitats de Nadal de l’IMSD i la Residència La
Vinyota.
Adjuntem cartell d’activitats.
Mollet del Vallès, 26 de novembre de 2013
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