“SETMANA DE LA DIVERSITAT”
Activitats per a tots els públics al barri de l’Espirall

Del 6 a l’11 de maig
L’Espirall, un barri on la diversitat suma!

Informació
Servei d’Ocupació i Formació
(recinte - La Fassina, Av. de Catalunya, 22)
Tel. 93 817 19 95 / gbertran@vilafranca.org
Persona de contacte: Gemma Bertran

6 de maig
Escola Mas i Perera, a les 16.40h.

MasiContes
Explicar contes i recitació de poesies.
A càrrec de famílies de l'escola (pares, mares, avis,
àvies) i gent del barri.
Organitza: Escola Mas i Perera.

7 de maig
Escola Pau Boada, a les 16.30h.

Hora del conte
Sessió de contes per a infants fins a 8 anys.
A càrrec dels pares i mares que participen en els
tallers de llengua i d’alfabetització de l'escola Pau
Boada.
Organitza: Escola Pau Boada, Servei de Català de
Vilafranca i l’Alt Penedès (CNL de l’Alt Penedès i el
Garraf).
Local social de l’Associació de Veïns de l’Espirall, a
les 19h.

Xerrada “Cuidem el barri”
Eines per fer un barri per a tothom. Coneixerem les
accions que es duen a terme al barri de mans de la
policia local de Vilafranca.
A càrrec d’Antoni Laguna.
Organitza: Entitats Espirall.

8 de maig
El Turó, a les 10h.

Taller de Pastisseria Marroquí
Activitat adreçada a persones amb trastorn mental.

A càrrec de les participants als grups de
conversa en català.
Organitza: El Turó. Salut Mental. Associació de
Familiars i Amics.

Organitza: Escola Pau Boada i Servei de Català de
Vilafranca i l’Alt Penedès (CNL de l’Alt Penedès i el
Garraf).
Passadís central Hospital Comarcal de l’Alt
Penedès, a les 19h.

Escenes amb tracte
Representació teatral i posterior col·loqui sobre
“relats amb tracte” dins de la Campanya tracta’m
bé de prevenció dels maltractaments a la gent
gran.
A càrrec dels i les joves de l’Espai jove La Nau i
tècnics de la Comissió de l'Alt Penedès contra el
maltractament a les persones grans.
Organitza: Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Espai jove La Nau.

10 de maig
Local social de l’Associació de Veïns de l’Espirall, a
les 9.30h.

Psicologia positiva per a dones nouvingudes
Activitat per a desenvolupar les capacitats
personals i ajudar a les persones nouvingudes al
barri.
A càrrec de Maria Eugènia Lorente.
Organitza: Germanes Hospitalàries, Hospital Sagrat
Cor, Servei de Rehabilitació Comunitària de l’Alt
Penedès.
Parc de Bombers, a les 10.30h.

Obrim el parc de bombers als grans del barri
Visita guiada i participativa a les seves instal·lacions
adreçada a la gent gran del barri.
A càrrec dels Bombers de la Generalitat de
Catalunya.
Organitza: Bombers de la Generalitat de Catalunya
i Casal d’Avis de l’Espirall.
Inscripció prèvia al Casal d’Avis de l’Espirall.

9 de maig
Plaça Dr. Bonet, a les 15.15h.

11 de maig

+ Música a l’Espirall
A càrrec dels alumnes de 5è de l’Escola Pau
Boada
i
l’Escola
Mas
i
Perera.

Local social de l’Associació de Veïns de l’Espirall, a les 10h

Taller “Diversitat i Convivència”

Escola Pau Boada, a les 15.30h.

Espai de trobada per a promoure una convivència
positiva entre els veïns i veïnes del barri.
A càrrec de l’Institut Diversitas.
Organitza: Servei d’Ocupació i Formació de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Inscripció prèvia fins el 8 de maig al Servei
d’Ocupació i Formació.

Trobada conjunta amb el Voluntariat per la
llengua (VxL)

Pistes Escola Pau Boada, a les 12h.

Organitza: Associació Gent del Barri amb la
col·laboració de l’Escola Municipal de Música Maria
Dolors Calvet, Escola Pau Boada i Escola Mas i
Perera.

Les parelles lingüístiques de l’Escola Pau Boada
compartiran una tarda d’experiències amb les
persones del barri interessades a conèixer el VxL.
A càrrec dels participants en el programa del
Voluntariat per la llengua de l’escola.

Triangular de Futbol Sala
Organitza: El Turó. Salut Mental. Associació de
Familiars i Amics.
Inscripció prèvia fins el 6 de maig a El Turó.

