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Diumenge 27 de novembre
12 h 
Polilleuger municipal Joan Rebull 
(av. de l’Onze de Setembre, 8 A)

Partit de bàsquet Club Esportiu Costa 
Daurada-Mallorca.

Dimarts 29 de novembre
10 h 
Camp de futbol municipal de la 
Pastoreta (c. dels Velers, 28-30)

Partit de futbol Villablanca-Taller Baix 
Camp.

18 h 
Centre Cívic del Carme 
(pl. de la Patacada, 10)

Presentació del documental Sense llum, 
tres punts en l’espai, en què Meritxell 
Agustench explica com afronta la pèrdua de 
la visió, organitzat per l’ONCE.

Dimecres 30 de novembre
11 h, 11.30 h, 16 h i 16.30 h
Villablanca Serveis Assistencials 
(Ctra. Bellissens, s/n)

«Un món a dins» 
la realitat immersiva 
a Villablanca. 
Inscripció prèvia a 
oma.vb@peremata.com 
o en aquest enllaç. 

Dijous 1 de desembre
17 h  
Biblioteca Central Xavier Amorós 
(c. de l’Escorxador, 1)

Taller de lectura fàcil del llibre «I tu què 
hi fas aquí?» de Joaquim Carbó, 
organitzada per la Fundació La Tutela. 
Inscripció prèvia a 
comunicacio@latutela.org.

19 h 
Centre Cívic del Carme 
(pl. de la Patacada, 10)

Taller vivencial «Descobreix la 
integració sensorial» a càrrec de la 
terapeuta ocupacional Eli Torrents, organitzat 
per l’Associació Supera’t de persones amb 
condició autista.

Divendres 2 de desembre
18 h 
Sala Santa Llúcia 
(raval de Robuster, 34)

Acte institucional: lectura del manifest 
institucional del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat a càrrec de 
representants de diferents entitats lectura 
del manifest reivindicatiu escrit per 
membres de Down Tarragona, 
visualització del vídeo de l’Associació 
d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius 
Reus i Baix Camp i representació de l’obra de 
teatre Bellissens 25 anys dalt de 
l’escenari a càrrec del grup de teatre  
Bellissens de la Fundació Villablanca del 
Grup Pere Mata. Inscripció prèvia gratuïta.

Dissabte 3 de desembre
12 h  
Biblioteca Central Xavier Amorós 
(c de l’Escorxador, 1)

Xerrada «Autisme una immersió ràpida» 
a càrrec de M. José Portella, i inauguració de 
l’exposició fotogràfica «Resse_TEjA» 
realitzada pels joves de l’esplai 
terapèutic d’Aspercamp.

Dissabte 10 de desembre
20 h 
Teatre Bartrina (pl. del Teatre, 1)

Representació de l’obra de teatre L’oreneta 
per audiodescripció.

Exposicions durant 
el mes de desembre:

«Fusió d’art i escriptura» organitzada 
per l’Associació Salut Mental Dr. 
Tosquelles al Centre Cívic del Carme 
(pl. de la Patacada, 10).

«Pintant la Mediterrània» 
organitzada per Villablanca Serveis 
Assistencials al Centre Cívic Llevant 
(pl. dels Horts del Canonges, 1).

«Resse_TEjA» mostra de fotografies 
organitzada per Aspercamp a la 
Biblioteca Central Xavier Amorós 
(c. de l’Escorxador, 1).

Dissabte 5 de novembre
20 h 
Teatre Bartrina (pl. del Teatre, 1)

Representació de l’obra de teatre Mare de 
sucre i abans visita tàctil organitzada per 
l’ONCE.

Diumenge 13 de novembre
9.30 h 
Sortida des del Jardí Sensorial de 
Masia Roig (c. de Capçanes, 4, polígon 
Agro-Reus)

Caminada solidària organitzada pel 
Taller Baix Camp amb dos recorreguts 
d’11,46 km i 4,46 km. Inscripció prèvia 
gratuïta.

Dissabte 19 de novembre
10 h 
Punt de trobada a l’entrada de 
l’Arbocet

Marxa nòrdica inclusiva organitzada pel 
Servei de Teràpia Ocupacional de la 
Fundació Pere Mata i Ennatura’t. Aquesta 
activitat inclou una classe introductòria i la 
ruta l’Arbocet - Vilanova d’Escornalbou - 
l’Arbocet de 6 km 75 m de desnivell. Es 
proporcionaran bastons de marxa nòrdica 
per a qui no en tingui. Les places són 
limitades. Inscripció gratuïta al  977 39 00 11 
(extensió 192).

17.30 h
Polilleuger municipal Joan Rebull
(av. de l’Onze de Setembre, 8 A)

Presentació del Club Esportiu Costa 
Daurada i partit de bàsquet Club 
Esportiu Costa Daurada-Barça.

Dimarts 22 de novembre
10.30 h 
Centre Cívic Llevant 
(pl. dels Horts del Canonges, 1)

Tastet culinari a càrrec dels alumnes del  
Pla de Transició al Treball (PTT) de l’Institut 
Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils 
organitzat per la Residència Marinada de la 
Fundació Villablanca.

Dimecres 23 de novembre
18 h 
Casal de les Dones 
(pl. de la Patacada, 9)

Presentació del Manual 
d’acompanyament a les persones amb 
alteracions sensorials de la Fundació 
Villablanca.

Dissabte 26 de novembre
10 h 
Club Natació Reus Ploms 
(av. de Marià Fortuny, 5)

Jornada parlem sobre autisme 
organitzada per l’Associació Supera’t de 
persones amb condició autista: xerrada 
participativa amb famílies «Com vivim 
l’autisme? El nostre dia a dia» a càrrec de la 
psicòloga Miriam Torre; taller «Per a què 
serveix un pictograma?» a càrrec de la 
mestra d’educació especial especialista en 
TEA Anna Galera, i activitat esportiva 
inclusiva.
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