
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL  de PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 
Data: 1 de juny de 2017 
Lloc: Sala d’actes (2a planta) 
Hora: 18 h 
 
Presideix: 
Sra. Núria Gaig, presidenta- consellera del Consell Sectorial de Persones amb 
Discapacitat. 
Francisco Jose Guerrero, vicepresident del Consell i membre de l’entitat CA Nou Barris 
secció Discapacitats. 
 
Assistents: 
Maite Ruiz, Pilar Castillo i Jose Antonio Gonzalez de l’entitat ASENDI NB. 
Bertrand de Five de la Fundació Adaptado2 
Ricardo Galdeano de l’entitat Can Ensenya 
Anna Gimeno, treballadora social del centre GSIS Barcanova 
Consol Garcia, del Banc Solidari de Material Ortopèdic 
Ramon Munt, Albert Lopez, Carmen Infant, Mar Cedillo de diferents entitats de sords. 
 
D’altres: 
Felix Cogolludo, consellera de Ciutadan’s de Nou Barris 
Jennifer Coronado, consellera de BComú de Nou Barris 
Abel Plana, de PDECAT 
Carlos Izquierdo, Conseller tècnic Districte de Nou Barris 
 
S’excusen: 
 
Meritxell Moreno, directora del Centre Ocupacional Can Carreras 
Josep Aguilar de l’entitat AFEM 
Miquel Gonzalez i Pura Ruiz del Club Esportiu Torre Baró- secció discapacitats 
Carmina Guinchard, directora del CEE Sant Joan de la Creu 
Marisa Rosa Diaz, Fundació Els Tres Turons 
Pilar Ibáñez  de l’entitat FRATER 
Mónica Serra del centre TEB Verdum 
Paquita del Rio de l’associació ACAF 
  
Secretaria: Gemma Gàlvez i Flaqué. Secretaria de la taula. Técnica de Promoció i 
Suport de l’IMD.  
 
Servei Interpretació en llengua de signes: Pilar i Enric de MES ACCES 

Direcció de Serveis a les Persones 
Districte de Nou Barris 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93 402 70 00 
www.bcn.cat/noubarris 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

 
PRIMER PUNT .- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 

La Secretaria del Consell informa que s’ha enviat per correu electrònic l’acta de la sessió 

anterior, si algú dels assistents té alguna esmena o rectificació al respecte. Tothom hi 

està d’acord, per la qual cosa queda aprovada per majoria absoluta. 

 

SEGON PUNT .- . Informació de la campanya d’Estiu – Monitors de suport per 

infants i joves amb Discapacitat, a càrrec de la Núria Gaig, consellera de 

discapacitats. 

La consellera informa que aquest any participaran 70 nens/es amb discapacitat a les 

diferents ofertes de lleure que e desenvoluparan al Districte de Nou Barris, des de finals 

de juny fins a finals de juliol. Aquests gaudiran del servei de monitors de suport que 

atorga el Institut Municipal de persones amb Discapacitat per garantir que tots ells 

poden participar en activitats de vacances d’estiu normalitzades. Al setembre també hi 

haurà alguns infants que gaudiran d’aquest servei.  

 

 
TERCER PUNT .-  Valoració de les Jornades dels dies 20 i 21 d’abril, 
realitzades al pati de la seu del Districte de Nou Barris, a càrrec de Francesc 
Guerrero, vicepresidents del consell 
 

El Sr. Francesc Guerrero, vicepresident del consell sectorial, comenta la 

valoració de les darreres jornades de sensibilització realitzades al districte 

els dies 20 i 21 d’abril amb les diferents escoles de primària de Nou Barris. 

Aspectes positius: 

Les activitats de totes les entitats participants han estat molt encertades i 

valorades molt positivament pels mestres de les escoles. 

La climatologia també ens va acompanyar.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

El treball de les dues entitats amb voluntaris, va anar molt bé. Al  mateix 

temps que l’implicació del nou equip professional del CRP. 

 

Aspectes a millorar per proper curs: 

Caldrà revisar el calendari, aquest any algunes escoles no varen poder 

participar en les jornades per coincidir amb actes de Sant Jordi.  

Caldrà fer un recordatori a tothom, de les dates de les jornades. Una 

entitat participant es va despistar el primer dia de jornada  i es va haver de 

reorganitzar les estacions i els grups.  

 
 
QUART PUNT .-  Valoració de les activitats organitzades durant la Festa Major 
de Nou Barris, a càrrec de Francesc Guerrero 
 

El Sr. Francesc Guerrero  comenta la valoració de les diverses activitats de 

la darrera Festa Major de Nou Barris, on han participat algunes entitats 

dels consell sectorial.  

 Aspectes positius: 

Aquest any s’han organitzat dues activitat noves: lectura en veu alta i taller 

de lectura fàcil, totes dues juntament amb la biblioteca de Nou Barris, han 

estat molt ben valorades pels participants i organitzadors.  

S’ha incrementat la participació d’un entitat dins la fira modernista. El Club 

social Pi i Molist, amb un taller. Molt bé. 

Una altre entitat, ASENDI, ha ampliat la seva oferta de taller i va anar molt 

bé. Fins i tot varem participar la gerent i consellera del Districte.  

El nivell de participació del col.lectiu de persones amb discapacitat auditiva  

i persones amb mobilitat reduïda a augmentat molt i s’ha d’agrair la feina 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

realitzada pels comunicadors tan del districte com la difusió que s’ha fet 

des de diverses entitats i professionals. 

 

Aspectes a millorar: 

Cal engrescar a les altres entitats del consell per a participar. 

Caldrà revisar els horaris d’algunes activitats que s’han inclòs mesures 

d’adaptació. Com va ser  la representació de teatre i la visita guiada, han 

de tenir un interval de temps mes ampli per garantir la seva participació. 

Caldrà revisar els desplegables de les activitats esportives, es valora 

important que hi hagui un apartat que si la persona necessita alguna 

mesura d’adaptació que la pugui dir, per exemple: la cursa inclusiva. 

 
CINQUÉ PUNT .-  Informacions vàries 
 

    5.1: Informacions de la Consellera: Mesura de Govern Pla Accessibilitat i la 

nova normativa dels consells de participació 

La Sra. Núria Gaig, consellera de discapacitat del Districte informa de la presentació a 

càrrec de la Sra. Laia Ortiz de la mesura de Govern del Pla Accessibilitat, la qual 

marcarà el full de ruta i la línia de treball de l’Ajuntament de Barcelona en aquest 

aspecte. Hi ha previst de desenvolupar una diagnosis de l’accessibilitat dels diferents 

serveis municipals, amb un Pla Ocupacional de 30 persones, amb discapacitat. Aquest 

estudi estarà liderat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

Posar la persona al centre i garantir el complet exercici dels seus drets, més enllà de si aquestes 

persones tenen algun tipus de discapacitat o de diversitat funcional. Aquest és l’ambiciós objectiu que 

s’ha marcat el Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026. Ja fa mesos que l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat (IMPD) va començar a dissenyar aquest pla, que ara es presenta com 

una Mesura de Govern. La intenció és analitzar amb detall tots els serveis que es presten a la ciutadania, 

ja siguin públics o privats, revisant la seva accessibilitat física, comunicativa i dels productes que 

ofereixen per garantir que efectivament es troben a l’abast de tothom. Més enllà de la fase de diagnòstic, 

que l’Ajuntament preveu tenir enllestida al març del 2018, el pla contempla també una fase d’elaboració 

de solucions tipus i un últim moment durant el qual s’executaran les solucions i les mesures proposades. 

 

No és el primer pla d’aquestes característiques que es fa a la ciutat, però sí el més complet. El 1996 es 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

va aprovar el primer Pla d’Accessibilitat de Barcelona 1996-2006, que es va centrar en la via pública, els 

edificis municipals i els transports. Posteriorment, l’any 2001 es va redactar el Pla d’Accessibilitat de 

Parcs i Jardins, però va ser durant l’any 2008 quan el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va 

manifestar el seu compromís amb el desenvolupament dels punts recollits a la Convenció de les Nacions 

Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquesta convenció va fixar que les ciutats han 

de deixar de ser una realitat immutable a la qual les persones amb discapacitat s’han d’adaptar per 

convertir-se en un element transformable que doni resposta a la seva diversitat funcional. És en aquesta 

línia que la Generalitat de Catalunya va aprovar l’octubre del 2014 la Llei 13/2014 d’Accessibilitat que, tot 

i que encara té pendent l’aprovació d’un reglament que la desplegui, estableix que els municipis han 

d’aprovar i executar plans propis sobre aquesta matèria. L’Ajuntament de Barcelona, sota aquesta 

premissa i amb la voluntat d’anar per feina, presenta ara un pla que vol fer de l’accessibilitat i del disseny 

universals elements que, tot sent imperceptibles, permetin que l’entorn urbà sigui viscut per tothom en 

igualtat de condicions. Tant és així que un dels objectius que se’n deriva del Pla és l’aprovació d’una 

ordenança municipal sobre accessibilitat universal, que seria la primera normativa d’aquestes 

característiques. 

 

Com a context, cal tenir en compte que a Barcelona la discapacitat reconeguda afecta el 8,07% de la 

població (129.987 persones). El percentatge de dones és lleugerament superior al d’homes (54% i 46%, 

respectivament) i el gruix de les discapacitats es concentren en les edats més avançades (un 51,3% de 

les persones amb discapacitat tenen 65 anys o més). En tots dos sexes predomina la discapacitat física 

motriu, seguida de la discapacitat mental en dones i la discapacitat física no motriu en homes. A partir 

d’aquestes patologies n’hi ha d’altres que es produeixen de forma més minoritària en tots dos sexes, com 

són les discapacitats visuals, intel•lectuals i les auditives. 

 

“L’objectiu és que l’any 2026 Barcelona sigui 100% accessible per al 100% de la població”, ha explicat en 

roda de premsa la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. “No és el primer pla que es fa, però si 

volem que sigui l’últim”, ha emfatitzat, perquè l’objectiu és que la nova normativa fixi una manera de 

treballar a futur i suposi una referència per al conjunt de l’Ajuntament. 

 

Una contractació pionera  

 

L’elaboració del nou Pla d’Accessibilitat Universal 2018-2026 compta amb un pressupost de 847.000 

euros, una quantitat que inclou el cost dels tres plans d’ocupació que hi ha associats, però no la despesa 

que comportarà cadascuna de les mesures que se’n puguin derivar. De fet, l’objectiu és que 

l’Ajuntament, a partir de l’aprovació del pla, reservi un percentatge de les inversions municipals que fa 

perquè es destini a aquestes reformes. Pel que fa als plans d’ocupació, la intenció és que serveixin per 

fer les tasques de recollida de dades dels diferents serveis, i per això ja s’han contractat 35 persones 

mitjançant dos plans d’ocupació dissenyats per Barcelona Activa. El tercer d’aquests plans d’ocupació 

suposarà la contractació de 30 persones més amb discapacitat física, una contractació que en aquest 

cas organitzarà l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i que és pionera a nivell municipal, 

perquè mai abans s’ha fet un pla d’accessibilitat ocupant directament els principals destinataris de la 

normativa. Addicionalment, està previst col•laborar amb les entitats i equips de professionals implicats en 

el treball diari amb aquests col•lectius perquè participin en el disseny de les solucions tipus i dels 

instruments més adients. D’aquesta manera no només s’aconseguirà fer un pla més inclusiu, sinó que es 

garanteix que allò que s’implementi compti amb el vist i plau dels col•lectius més afectats. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La primera fase d’anàlisi inclou la recollida de dades sobre una dotze serveis diferents. Són els següents: 

serveis socials municipals (40 centres diferents); serveis municipals a la ciutadania (50 centres cívics i 11 

oficines d’atenció a la ciutadania); serveis culturals (40 biblioteques, 56 museus, 59 teatres, 196 sales de 

cinemes i espectacles musicals i festes); serveis sanitaris (70 centres d’atenció primària); centres 

educatius (404 escoles i instituts públics i 248 centres concertats); transport públic (2.513 parades ja 

siguin metro, tramvia, ferrocarrils, trens o bus); el parc d’habitatges; els diferents establiments comercials 

(52.780 punts comercials i 40 mercats municipals); equipaments esportius (52 centres municipals i altres 

instal•lacions); espai públic (guals, semàfors acústics, carrers en plataforma única, parcs, 856 àrees de 

joc infantil i platges); serveis turístics (270 establiments hotelers, de restauració i itineraris concrets); i 

canals de comunicació i d’informació. 

 

L’anàlisi preveu també recollir informació sobre el context de cadascun d’aquest serveis, tenint en 

compte el nombre de persones que atenen i la seva diversitat. Òbviament, aquesta recollida d’informació 

es farà amb coordinació amb cadascuna de la resta dels actors implicats en cada cas, com pugui ser un 

consorci públic, d’altres administracions o una empresa privada concreta, per exemple. 

 

A continuació, el Sr. Carlos Izquierdo, conseller tècnic del Districte informa de la nova 

normativa dels consells de participació del Districte, que està en període d’aportacions. 

Les Normes reguladores de la participació ciutadana, vigents des del 2002, van ser una 
actualització de les anteriors aprovades l'any 1986 i, després de gairebé dotze anys, ha arribat 
el moment de fer-ne una segona revisió, amb novetats, millores tècniques i que s'adequa 
també a la Carta municipal. 

En aquest sentit, l'11 de desembre passat la Comissió de Presidència i Règim Interior de 
l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, inicialment, del Reglament de participació ciutadana, el 
Reglament general d'organització i funcionament dels districtes i el Reglament intern del 
Consell de Ciutat. La ciutadania, les associacions i entitats interessat a conèixer els continguts i 
fer-hi les aportacions que creguin oportunes, trobaran es textos disponibles a la pàgina web 
municipal. Tota la informació es pot consultar també a la plataforma Decidim.barcelona. 

La nova normativa incorporarà: 

Més flexibilitat en els òrgans sectorials i territorials: composició, obertura, periodicitat, 
transparència, autonomia, coordinació… 

Més capacitat per a la iniciativa ciutadana: possibilitat de consultes, formació d’òrgans, 
processos participatius i proposicions als plenaris de districte. 

Garantia de qualitat en els processos participatius, que poden ser de districte o de barri. 

Centralitat dels Consells de Barri en la participació de proximitat. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament/menuitem.38c1cee3a16e78f040f740f7a2ef8a0c/?vgnextoid=4bd5d96720901310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=4bd5d96720901310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament/menuitem.38c1cee3a16e78f040f740f7a2ef8a0c/?vgnextoid=4bd5d96720901310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=4bd5d96720901310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
https://www.decidim.barcelona/processes/5


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 5.2: Informació de la maqueta tàctil de la seu del Districte. 

La consellera informa, que arrel de la presentació a l’anterior consell dels cursos 

que fa la casa d’oficis, s’ha vist l’oportunitat que els  8 alumnes de la casa 

d’oficis, que cursant Diseny en 3D, han de fer un projecte pel Districte, s’ha 

valorat la possibilitat de fer una maqueta tàctil en 3D de l’edifici de l’antic mental. 

Per la qual cosa, s’ha creat un grup de treball on hi participaran: El Grup 

d’Història de Nou Barris, l’entitat ASENDI, la Casa d’Oficis, l’Ateneu de Fabricació 

de Ciutat Meridiana i l’entitat MES ACCES.  

 
 5.3: informació inversió districte de Nou Barris de l’ampliador de so. 

La consellera informa que el Districte ha fet una inversió en la compra de tres 

ampliadors de só, a disposar per els ciutadans amb dificultats auditives per a fer 

gestions a l’OAC i també per a les persones que assisteixen als organismes de 

participació del districte, con són els consell de Barri, sectorials, plenaris...Només 

caldrà fer la sol·licitud uns dies abans, per tal que el tècnic referent ho tingui 

present.  

    5.4: Informació de l’activitat Art Impossible del dies 3 i 4 de juny, al Mercat de 

les Flors. 

S’informa als assistents que els propers dies 3 i 4 de juny, al Mercat de les Flors, 

tindrà lloc el festival d’Art Impossible amb la participació de diferents companyies 

d’arts escèniques amb persones amb diversitat funcional. Tothom hi està 

convidat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SISÉ PUNT .-  Precs i preguntes 
 
 
L’entitat ASENDi presenta un document de la comissió d’accessibilitat a la via pública, 
referent al carril bici del carrer Piferrer. Es pren nota, per tal de revisar amb el 
departament corresponent.  
 
Algunes de les persones sordes, pregunten sobre el procés de participació, si s’ha tingut 
present al col·lectiu alhora de transmetre informació i poder fer al·legacions. El 
conseller tècnic, es compromet a fer arribar per mail informació relativa.  
 
 
 
Sense més a dir, es tanca la sessió a les 20.30h 

 

 
 
 
 


