
# un Nadal per a tu i per a mi
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és una campanya pensada per a els i les més petites de la casa

La campanya:

Nadal Inclusiu 
“Un Nadal per a tu i per a mi”

Són moltes les famílies que no poden lliurar la seva 
carta a SSMM els Reis ̒Orient o fer-se una 
fotografia amb el Pare Noel per tenir diversitat 

funcional (psíquica o motora)

Des de 2018, 
el Club MamasG, 

                                         i ara amb el suport de l'Associació Divers, 
                                                           lluita per a donar visibilitat i normalitzar les diverses 
                                                       condicions de les persones amb capacitats diferents.
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Quin és 
el nostre objectiu 
en aquestes festes? 

Que totes les nenes i nens puguin gaudir per igual. 
I perquè això succeeixi... Hem de facilitar-los l'accés

Ja que l'objectiu d'aquesta campanya, a part de 
poder facilitar l'accés adaptat, és arribar a totes 

les llars i donar visibilitat a la diversitat
i diferents necessitats, 

Et demanem la comparteixis i entre
totes i tots crearem consciència social.

Un Nadal inclusiu. Un accés adaptat.

PARLEM D'EQUITAT !
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Accessos adaptats = Nadal Inclusiu



El meu món és el mateix que el teu!

DRETS

· Perquè tenen dret a poder gaudir de l'oci com qualsevol altre 

 persona.

QUÈ NECESSITEN

· Tenir un accés adaptat per a persones amb diversitat funcional;

 i d'aquesta manera amenitzar les seves dificultats.
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* Presentant acreditació corresponent. Menors companyades/ts d̓una persona adulta a càrrec.



PER QUÈ?
Perquè l'espera angoixa molt més a les persones amb diversitat 
funcional.
· Per l'excés d'estímuls: Sorolls, Olors, Llums, temperatura...
· Per sobrecàrrega sensorial.
· Perquè estar envoltats de moltes persones, els pot arribar a 
  afectar.
· Perquè de vegades no es poden expressar i comunicar-se.
· Per la seva condició física/motora

A favor de la igualtat d̓oportunitats!A favor de la igualtat d̓oportunitats!



# un Nadal per a tu i per a mi



  birchboxes

  birchboxES

  BirchboxES

www.birchbox.es

Fabricant de gots ecològics i personalitzats per als seus esdeveniments

Amb el patrocini de:

www.plastilar.com
plastilarsl





Municipis adherits a la iniciativa:

Sant Cebrià 
de Vallalta

Santa Coloma
de Gramanet

Sant Iscle 
de Vallalta

Canet 
de Mar

Olias
del Rey

Lliçà
d’Amunt

L’Ametlla
del VallèsCardedeu

Úbeda Aiguafreda Amposta Cabrera 
de Mar Cambrils

Sant Vicenç
de Montalt

Alella

Santa Susanna El Masnou Montgat

Sant pol
de Mar

Torrejón
de Ardoz

Badalona

Malgrat

Palafolls Calella



Municipis adherits a la iniciativa:

Cornellà

Lloret
de Mar

Ciempozuelos

Arañuel Mataró ReusPineda
de Mar

Martorell Vila de 
Piera

Olesa de
Montserrat Sabadell Sant Llorenç

d’Hortons

Llançà

Manresa

Cunit Granollers Hostalric

Castellví
de RosanesCapellades Centelles Castellar 

del Vallès

Alhama

Castellbisbal Cerdanyola 
del Vallès



Solsona

Villacarrillo Villaviciosa Queralbs Villena

Sentmenat

Sant Quirze
del Vallès

Palau - solità
i Plegamans La Llagosta Arenys de Munt

Calafell

Terrassa Tiana

Vic

Sant Andreu
de la Barca

Sant Feliu
de Llobregat

Vilassar 
de Dalt

Sant Sadurní
d’Anoia

Vidreres

Teià

La Muela

Municipis adherits a la iniciativa:



#nadalinclusiu#nadalinclusiu posa aquí el 
 teu municipi
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Difon la campanya compartint la teva foto en xarxes!! 
Aconseguim que l'any que ve s'uneixin molts més municipis
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ceroemmotor

joier · gemmòleg
www.arnaldjoies.com

arnald_joies

marcosruiz13

La tecnología que cambia
la manera de vestir

www.sutrantecnology.com

www.amargant.com

Per què conformar-se amb un moble
dissenyat per a molts

si pots tenir un exclusiu per a tu www.grupvallalta.com
info@grupvallalta.com

www.centrokoa.com

koa_gijon

Porque la naturalidad de 
tus expresiones importa

lencantdelacarla

fusteriaalopez

grupamargantsutrantechnology

www.ohanaclinicainfantil.com

ohanaclinicainfantil

dra.barriga

margarito_trattoria

Amb la col·laboració de:



Donant suport:

#nadalinclusiu
#unnadalperatuiperami

Agrupación de
 fiestas y Reyes

las Virtudes - Villena

Asociación Antiguos
Alumnos Salecianos

de Villena

Colla de Reis
de Canet de Mar

Supera’t TEA
de Reus

Asociación Raitana
de Villaviciosa



www.mamasg.es
 @mamasg.es

tots els drets reservats © 2021

www.associaciodivers.org
 @associaciodivers

# un Nadal per a tu i per a mi


