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Mataró, 28 de novembre del 2014 

 

Activitats de la Fundació el Maresme a la ciutat de Mataró 

en el marc del  Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

 
Un any més, la Fundació el Maresme surt al carrer amb diferents activitats organitzades a Mataró 

en motiu del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

 29 NOVEMBRE: ESTAND INFORMATIU 

El proper dissabte 29 de novembre i el dimecres 3 de desembre, la Fundació estarà present al Centre 

de Mataró amb un estand informatiu obert matí i tarda a la Plaça Santa Anna (cantonada de Sant 

Sebastià). L’objectiu d’aquest punt informatiu és poder explicar qui som i quina tasca fem, tot donant 

a conèixer les àrees laborals del Centre Especial d’Ocupació (CEO del Maresme) així com demanant 

col·laboracions a nivell de voluntariat. 

En aquest estand es posaran a la venda els productes artesanals elaborats per usuaris de la Fundació, 

juntament amb el Calendari Solidari 2015 de la Fundació el Maresme, a un preu de 5€. 

 3 DESEMBRE: LECTURA MANIFEST 2014 

El mateix 3 de desembre a les 12h del migdia es farà la lectura del Manifest 2014. Alhora, durant tot 

el dia hi haurà l’estand informatiu de la Fundació amb productes de l’Artesania d’en Santi i el 

Calendari Solidari 2015. 

 13 DESEMBRE: NIT DE GALA AMB PALLASSOS SENSE FRONTERES 

El 13 de desembre la Fundació el Maresme us convida al Teatre Monumental de Mataró per gaudir 

de la segona edició de la Nit de Gala, enguany organitzada conjuntament amb Pallassos Sense 

Fronteres. Es tracta d’un espectacle cultural, adreçat a tots els públics; integrador, ja que juntament 

amb els pallassos també hi participen persones amb discapacitat intel·lectual; i solidari, perquè la 

recaptació de les entrades serà en benefici de les dues entitats, dels quals la participació dels artistes 

és totalment voluntària. Hi haurà dues sessions: una de tarda a les 18 h i una de nit a les 21 h i 

l’entrada té un cost de 10€. 

 

Des de la Fundació el Maresme us animem a participar de les activitats plantejades així com fer-ne el 

màxim de difusió per tal de donar visibilitat a la tasca i activitat que s’ha estat preparant amb molta 

il·lusió! 
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