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El dia 3 de desembre, impulsat per l'Assemblea General de l'ONU, se celebra a tot el món 
el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. És una data que té com a objectiu 
sensibilitzar, conscienciar i cridar l'atenció sobre els drets i el benestar de les persones amb 
discapacitat, així com destacar els beneficis que deriven de la seva integració en tots els 
àmbits de la societat –política, social, econòmic i cultural.

L’Ajuntament de Palma ha assumit el compromís i el repte d’adaptar la ciutat a les necessi-
tats de totes les persones i fer-la accessible a tothom. Això implica que s’incorpori             
l’accessibilitat com a condició prioritària a la gestió d’aquest Ajuntament, a més de ser una 
responsabilitat compartida de totes les àrees municipals.

El 23 de març de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat constituir l’Oficina 
Palma Accessible, dependent de l’Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat, amb l’objectiu de 
servir d'eina per a la implantació i l’efectivitat de la promoció de l'accessibilitat universal. 
Aquesta Oficina té entre les seves funcions la de traslladar a les diferents àrees municipals 
les instruccions necessàries i oportunes en matèria   d'accessibilitat i la divulgació, informa-
ció i assessorament tècnic en aquesta matèria. 

PROGRAMA
Dimarts 3 desembre:
Il·luminació de la façana de Cort de color blau amb motiu de la commemoració del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Dissabte 7 de desembre: 
Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2019 al Parc de la Mar de 
10 a 14 hores. A la zona del passeig de Sagrera i l’av. d’Antoni Maura.

D’11 a 12 h. Marxa La Milla Accesible, un recorregut inclusiu en el qual pot participar 
tothom, per a donar visibilitat a la diversitat. 
Vegeu el plànol del recorregut adjunt.

De 12 a 13 h. Taller bàsic d’aprenentatge de la llengua de signes, amb la col·laboració de la 
Federació de Persones Sordes de les Illes Balears FSIB.

A les 13.30 h. Actuació musical inclusiva a càrrec del Combo de l'Escola Municipal de Música 
de Palma, amb alumnat participant al projecte Junts sonam millor, posat en marxa pel direc-
tor de l'EMMP amb l’objectiu d’organitzar trobades musicals en què interactuïn persones 
amb capacitats diferents i en el qual s’han implicat professors, alumnes i usuaris d’entitats 
com ASPAS, l’Associació Asperger de les Balears, l’ONCE, ImpulsAra, Pinyol Vermell, el CEE 
Son Ferriol o Mater Misericordiae. Posen de manifest que Junts sonam millor i ho fan amb 
molt de ritme i energia, i per a mostrar que no hi ha límits ni barreres per a gaudir i fer gaudir 
amb la música.

De 10 a 13 h. Diverses activitats ludicoesportives i de sensibilització
- Taules informatives: Oficina Palma Accessible de l’Ajuntament de Palma
ASPAYM, UNAC ASPROM, ASPACE, FSIB i ONCE

- Circuit guiat d’obstacles a realitzar amb els ulls tapats amb un antifaç i utilitzant un bastó 
blanc, a càrrec de l’ONCE

- Taller de braille a càrrec de l’ONCE

- Exhibició de bàsquet amb cadira de rodes a càrrec del CB Binissalem i després el públic 
podrà participar i jugar amb l’equip utilitzant cadira de rodes. 

- Activitats esportives d’IME Barridiades - tir amb arc adaptat, goalball, volei adaptat, hoquei, 
tennis, bàdminton i psicomotricitat. Els participants rebran un dorsal i una botelleta d’aigua 
d’alumini sostenible. 

- Circuit d’accessibilitat per a comprovar i experimentar de primera mà les dificultats a les 
quals s’enfronten les persones que utilitzen cadira de rodes.

- Parc Infantil de Trànsit del Departament d’Educació Viaria de la Policia Local de Palma

NOTES:
Totes les activitats son gratuïtes i per a tota la família. 
Hi haurà degustació d’ensaïmades, aigua, fruita i galletes per als participants.
Les activitats seran suspeses en cas de pluja o condicions climatològiques adverses.


