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3 de desembre: 

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

 
 En motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Fundació el Maresme 

es fa present a la ciutat. 

 Els actes organitzats tindran un component especial en motiu de l’inici de la celebració dels 

50 anys de la Fundació. 

 

Mataró, 20 de novembre del 2015.Per a les entitats que desenvolupen una tasca compromesa 

amb les persones amb discapacitat, el 3 de desembre és una data important en el seu calendari. 

I és que, malgrat el treball diari que es realitza per reconèixer socialment les persones amb 

alguna discapacitat, encara existeixen moltes desigualtats que d’alguna manera s’han de poder 

ressaltar i visualitzar. 

 

 Alhora, des de la Fundació el Maresme aquest any es prepara aquesta data amb una il·lusió 

especial ja que suposa el tret de sortida dels actes organitzats pel 2016 en motiu de la 

celebració del 50è aniversari de l’entitat. 

 

En primer lloc, el dia 3 de desembre es començarà la jornada fent una roda de premsa a les 

11.30h a la sala de Can Palauet, per a fer públics els actes que es realitzaran per celebrar els 50 

anys, així com la presentació del logo oficial de l’aniversari. 

 

A continuació, a les 12h del migdia es farà la lectura del Manifest 2015 acordat conjuntament 

per totes les entitats sòcies de DINCAT. 

 

A més a més, el mateix dijous 3 de desembre i les tardes dels dies 5 i 6, la Fundació estarà 

present a la ciutat amb un estand a la Plaça Santa Anna com a punt informatiu per poder 

explicar qui som i quina tasca fem, i com a punt de venda dels productes artesanals elaborats 

per usuaris de la Fundació. Alhora, també hi haurà la possibilitat d’adquirir el Calendari Solidari 

2016 per un preu de 5€, en el qual hi ha participat tots els serveis de l’entitat, sota un mateix 

tema: la celebració dels 50 anys. 

 

Finalment, el divendres 11 de desembre tindrà lloc la 3a Nit de Gala al Teatre Monumental de 

Mataró amb l’actuació de l’il·lusionista Carlos Fortuna juntament amb nois, noies i professionals 

de la Fundació i la col·laboració musical del grup Trobades. Amb el títol “Trucs i màgia”, es tracta 

d’un espectacle cultural, integrador i adreçat a tots els públics, l’entrada del qual tindrà un cost 

de 10€ que anirà en benefici de la Fundació.  

 

 Per a més informació: 

Lourdes Sellarès 

Comunicació Fundació el Maresme 

93 790 47 48 

http://www.dincat.cat/ca

