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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Data: 1 de febrer de 2017 17h 

Lloc: Seu del Districte de Sants – Montjuïc (C/ Creu Coberta, 104, sala Cadires Vermelles) 

 
 
Persones assistents: 

Albert Deusedes, Conseller de Persones amb Discapacitat del grup municipal PSC 

Lluïsa Pahissa, Consellera Grup municipal CUP 

Jordi Fexas, Conseller Grup municipal ERC 

David Labrador, Conseller Grup municipal Ciutadans 

Jose Antonio Calleja, Conseller Grup municipal PPC 

Luis González Aguado, ASPROSEAT 

Susanna Urios, Fundació Hospitalitat 

Ferran Carreras, EE Ntra. Sra. Montserrat 

Lidia Yesares Domínguez, Fundació Pere Mitjans 

Dolors Navarro, Federació AICE 

Marcos Cereceda, ÀXON, Innvoació Social 

Rita Granada, Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc 

Mª Dolores Bordanova, Associació Disminuïts Sants-Montjuïc 

Arantxa Morón, Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble-Sec  

Esther Fernández, Fundació privada Artesà 

Gemma Blasco, ESCLAT 

Jordi González, ESCLAT 

Margarida Grau, SOM-Fundació  

Diego Sánchez, XERA 

Joaquim Corral, Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials 

Santa Artiñano, La Llar 

Edgar Vinyals, Sarau 

Ferran Urgell, Tècnic en Discapacitats del Districte 

 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Projecte Oci Inclusiu a càrrec d’Edgar Vinyals de Sarau. 

3. Projecte Barcelona Multisensorial a càrrec de Marcos Cereceda.  

4. Precs i preguntes 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Albert Deusedes dóna la benvinguda al primer Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat 
del 2017. La intenció és fer-ne com a mínim 3 aquest any, entenent que si fos necessari se’n 
podria realitzar algun més. 
 
Ferran Urgell comenta que des de la Llar de l’Esclerosi se li va fer arribar que a l’acta de 
l’anterior Consell hi havia un error en el cognom d’una de les assistents, s’ha modificat Lola 
Troya per Lola Fuente que és el cognom correcte. Sense més comentaris s’aprova l’acta de 
l’anterior Consell.  
 
Ferran Urgell explica les accions que s’han estat desenvolupant des del Districte: 
 

 Actuació per millorar l’accessibilitat a la seu del Districte, fent que sigui un edifici sense 
barreres arquitectòniques. A l’entrada s’ha afegit uns encaminaments i s’ha millorat la 
senyalització a l’ascensor a les diverses plantes. Aquestes actuacions es van poder 
realitzar abans de Nadal i s’encaminen cap a millorar l’accessibilitat comunicativa del 
Districte, ja que és un dels aspectes que tendeix a quedar més en segon pla.  
 

 Es va realitzar a la Sala Pepita Casanellas l’acte de presentació del projecte de millora de 
l’accessibilitat als comerços de la Marina. L’acte va sortir molt bé, els estudiants van 
presentar la finalització dels projectes i hi va haver molta assistència de comerciants del 
barri (l’horari va afavorir que la seva assistència). S’ha realitzat un treball molt entusiasta 
per part dels estudiants de la UPC i en els comerciants va calant el discurs sobre 
accessibilitat, cada vegada més present en el seu dia a dia. La proposta de fer aquestes 
reformes en comerços mitjançant subvencions que poden arribar a finançar el 75% del cost 
de les actuacions és un fort impuls. Actualment s’està realitzant a Creu Coberta però 
s’espera poder fer-ho a tota la ciutat.  
 
Rita Granada explica que va assistir a l’acte i que en fa una valoració positiva, és important 
que els comerciants s’involucrin i es conscienciïn. Ferran Urgell explica que les 
subvencions de Creu Coberta s’han allargat fins al mes de maig i que la UPC dedica una 
persona a aquest projecte. S’intentarà que vingui al proper Consell per explicar-ho.  
 
Albert Deusedes creu que és un projecte molt interessant, que no només beneficia als 
comerciants i a les persones amb discapacitat sinó que fa que es conscienciï i beneficiï tot 
el barri. 
 
Ferran Urgell recorda que aquestes subvencions són per eliminar les barreres 
arquitectòniques però que resta pendent treballar per l’accessibilitat comunicativa, tema 
que enllaça amb una de les presentacions que es faran més tard en aquest Consell. 

 
Albert Deusedes proposa intercanviar els punts 2 i 3 de l’ordre del dia ja que el ponent del punt 
2 encara no ha arribat. S’aprova el canvi en l’ordre del dia. 
 

2. Projecte Oci Inclusiu a càrrec d’Edgar Vinyals de Sarau. 
 
Edgar Vinyals presenta el projecte Impuls Oci Inclusiu i diu que des de Sarau els hi agradaria 
molt que el Districte fos un dels llocs on poder fer les primeres fases. El projecte tracta que les 
persones vinculades a les entitats tinguin més recursos per poder participar a les ofertes d’oci 
inclusiu. Es destaca: 
 

 Hi ha dos antecedents del projecte: un l’any 2013 amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
amb el qual es va reforçar la programació d’activitats del Programa de Discapacitat del 
municipi, i al 2015 a Ciutat Vella on es va treballar amb 3 entitats que oferien 24 propostes 
d’activitat en 11 equipaments públics de la ciutat de Barcelona. La intenció és que les 
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ofertes d’oci inclusiu passin a ser ofertes directament pels centres cívics, promocionant 
d’aquesta manera el contacte entre persones de les associacions i de la comunitat. 

 

 S’han fet 5 reunions per definir les bases d’un futur servei model de Centre de Recursos 
pensant en la participació de la comunitat. Es tracta de definir un consens per començar a 
treballar per fer un pilotatge a 10 territoris de Catalunya. 

 

 Els objectius generals del projecte són: incrementar l’impacte de les polítiques públiques 
sobre la població amb diversitat funcional, implementar noves polítiques per la diversitat 
que afavoreixin la reducció de barreres culturals en l’àmbit de l’oci i la cultura, promoure la 
igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat universal en els equipaments juvenils, culturals i 
cívics i reforçar el treball en xarxa amb les entitats del Districte. Així mateix es disposa 
d’uns objectius específics entre els quals hi ha incrementar la participació de les persones 
amb diversitat funcional als equipaments juvenils, culturals i cívics. 

 

 La Fase 1 proposada pel districte de Sants-Montjuïc preveia uns objectius interns per Sant 
Pere Claver – Fundació Serveis Socials per l’any 2016 que eren: construir un grup motor, 
analitzar l’estat actual de la programació d’oci a diferents recursos de la Fundació, estudiar 
les relacions de col·laboració amb altres agents del territori, identificar entitats, 
organitzacions i persones clau del Districte, etc. 

 

 En la Fase 2 es planteja un procés col·laboratiu entre les entitats del Consell de Persones 
amb Discapacitat del districte, amb els següents objectius per l’any 2017: iniciar la 
construcció de xarxa promotora d’oci inclusiu a Sants-Montjuïc, consensuar objectius i 
definir pla d’acció, generar els instruments de difusió i promoció del projecte 
col·laborativament, realitzar diagnosi de l’oci al Districte (disposar d’una base de dades del 
que ofereix la comunitat i una base de dades amb les preferències i gustos de les persones 
per identificar quines ofertes els hi poden interessar), etc. 

 

 Els eixos d’actuació que es plantegen són: Atenció a les persones (tant joves com 
adults/es), foment del voluntariat, promoció dels suports naturals a la comunitat, millora de 
l’accessibilitat dels entorns i reducció dels prejudicis i dels estereotips. 

 

 Els recursos que ofereix el projecte són la capacitació del personal per a l’oci inclusiu, el 
suport psicoeducatiu a les famílies, un curs de formació per voluntariat i un curs per a 
professionals dels equipaments juvenils, culturals i cívics. 

 

 La proposta de calendarització per l’any 2017 amb el finançament del que es disposa 
actualment és la següent: 

 1r trimestre: presentació a les entitats del sector, al govern i equip tècnic del districte, 
als agents de la comunitat i sessions de treball amb entitats. 

 2n trimestre: sessions de treball amb entitats del districte, formació del voluntariat i 
formació dels agents d’oci i cultura. 

 3r trimestre: sessions de treball amb entitats del districte, formació del voluntariat i 
grups d’autogestió. 

 4t trimestre: sessions de treball amb entitats del districte i grups d’autogestió. 
 

 Es preveu realitzar aquest projecte també a Ciutat Vella i a Les Corts.  
 
Es pregunta amb quines entitats es vol fer xarxa durant l’any 2017 i Edgar Vinyals respon que 
en principi el projecte està circumscrit a les entitats de l’àmbit de les discapacitats i la diversitat 
funcional. Quan amb les federacions es pensa en el Centre de Recursos s’imagina com un 
espai obert a tota la ciutadania, on s’imparteixin formacions sobre l’autogestió del temps lliure. 
Ha de ser un punt de trobada entre persones amb diferents realitats on compartir experiències.   
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Susanna Urios pregunta si la intenció del primer any del projecte és formar persones perquè 
aquestes puguin ser autogestores de futures activitats d’oci inclusiu. Edgar Vinyals respon que 
sí, i que al 4t trimestre està prevista la dinamització dels grups d’autogestió tant per familiars 
com per persones amb discapacitat. Abans caldrà haver fet el contacte amb les persones 
voluntàries i gestores dels equipaments. Susanna Urios comenta que es tractaria doncs de 
poder incorporar persones amb discapacitat a les activitats que avui en dia es plantegen en els 
diferents equipaments. Edgar Vinyals respon que aquest seria el gran objectiu i que s’aniria 
desgranant en altres objectius com garantir l’accessibilitat al centre, les tarifes per a persones 
aturades o amb targeta rosa, etc.  
 
Albert Deusedes dóna les gràcies per l’explicació i diu que la presència al Consell d’avui és per 
ajudar a complir amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte a les entitats del Districte. 
 

3. Projecte Barcelona Multisensorial a càrrec de Marcos Cereceda.  

Marcos Cereceda, sociòleg dedicat a la recerca per tal de poder crear vincles amb persones 
amb discapacitat presenta el projecte Barcelona Multisensorial, una xarxa q va tenir suport 
mitjançant una subvenció competitiva de l’Institut de Cultura de Barcelona a la qual es van 
presentar amb els resultats de la feina de recerca de 3 anys, amb la que van identificar 
problemes i crear xarxa i sinèrgies amb diferents actors.  
 
El projecte planteja fer una Barcelona que es pugui conèixer experimentat amb altres sentits a 
part de la vista, el seu resultat és la Xarxa Oberta de Beacons de Barcelona (XOBB). 
 
Els col·laboradors que té aquest projecte són l’Associació de Comerciants Creu Coberta, 
Ajuntament de Barcelona, Àxon, Innovació Social, Mass Factory, Associació Catalana de 
Persones amb Sordceguesa, Associació Discapacitat Visual Catalunya, Touch Graphics 
Europe i Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Els aspectes principals del projecte són: 

 Participació i innovació: es basa en resoldre els problemes de l’accessibilitat comunicativa, 
des del teixit associatiu cap a les tecnologies. Es va optar per col·locar beacon (dispositiu 
que via Bluetooth llença una trama amb informació als dispositiu mòbils de les persones 
que hi passen a prop) a l’eix comercial de Creu Coberta ja que s’hi estaven fent altres 
accions de sensibilització prèviament. S’han col·locat 53 beacons a comerços que 
permeten que persones amb diferents discapacitats sensorials puguin rebre al seu telèfon 
mòbil informació dels comerços als quals es van aproximant (nom del comerç, menú del dia, 
ofertes...). El projecte també vol donar resposta a la necessitat de crear una infraestructura 
oberta per a garantir la sobirania tecnològica i l’accés lliure a la informació. És per aquest 
motiu que es treballa amb un xarxa oberta amb software lliure. 
 

 Innovació ciutadana, de dalt a baix: es presenta una eina que s’utilitza per calcular l’abast 
social d’un projecte d’innivació social. Es crea una xarxa sociològica en la qual es 
representen les entitats que es connecten amb el projecte de manera directa o indirecta. 
En aquets cas els nodes centrals són XOBB i App Aparadors Virtuals. 
 

 La participació i aliances: es mostren fotos de part del procés participatiu que es va realitzar 
(instal·lació de beacons, proves amb els comerços, trobades, assemblees, concert...). S’ha 
volgut que el disseny del prototip i del projecte fos participatiu des del principi, fet que pot 
haver contribuït en l’èxit del projecte. S’ha fet un mapa tàctil 3D per veure si funciona i la 
gent pot tenir un coneixement geogràfic de la zona. 
 

 Infraestructura oberta per a tothom: en el procés participatiu es van definir els objectius del 
projecte que té tres actors principals: les persones amb diversitat funcional, els petits 
comerciants de l’eix i els desenvolupadors TIC. El que es presenta ara és un prototip 
d’accessibilitat que encara no està del tot desenvolupat. S’ha detectat que en els comerços 
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més petits hi ha dificultats a nivell de coneixements tecnològics. Com que les dades són 
obertes es podrà fer ús d’aquestes però caldrà demanar-les a la UAB, ja que es vol evitar 
que algú se’n pugui lucrar. 
 

 Resultats XOBB: es disposa d’un mapa on es localitzen els beacons instal·lats. Aquests 
funcionen amb una pila i tenen dues aplicacions: una pels usuaris amb dispositius amb 
sistema Android on rebran la informació i una pels comerciants on hauran de posar la 
informació que es vol que rebin els usuàries/es. 

 
Ferran Urgell diu que és un projecte amb moltes aplicabilitats com el màrqueting per part dels 
comerciants o la part dels desenvolupadors TIC, però que pel col·lectiu de persones amb 
discapacitat pot suposar un salt qualitatiu endavant molt important. Albert Deusedes comenta 
que els comerciants ja estan sensibilitats però ara cal que alimentin d’informació la base de 
dades.  
 
Ferran Urgell destaca que el prototip es pot desenvolupar més i per exemple donar la 
possibilitat que avisi només dels comerços de la tipologia que interessi. El fet que es tracti 
d’una xarxa oberta potencia que la puguin desenvolupar més persones i que acabi arribant més 
enllà dels comerços.  
 
Marcos Cereceda diu que per les persones cegues aquesta eina també serveix per ubicar-se, 
conèixer i construir l’entorn que els envolta, ja que els hi ofereix referències. 
 
Rita Granada pregunta qui subvenciona el projecte. Marcos Cereceda respon que ara mateix 
l’Ajuntament de Barcelona i l’ICUB i que l’aplicació és gratuïta. El dispositiu el fabrica una 
empresa de Sabadell i el preu és de 8€. Es va escollir aquesta empresa per la proximitat i 
perquè van avançar una informació que va ser vital per poder fer una xarxa oberta. 
 
Es pregunta quin radi d’actuació tenen els dispositius i quant temps dura la pila. Marcos 
Cereceda respon que el tema del radi d’acció s’ha treballat molt per tal que no es solapessin 
dues senyals i que tampoc avisés amb massa distància. S’ha treballat amb un algoritme que ha 
donat un bon resultat, tot i així l’aplicació compta amb un regulador de freqüència que permet 
modular-la. La pila dura aproximadament dos anys i el dispositiu dóna informació. 
 
Albert Deusedes explica que el projecte s’ha anat fent de manera empírica i que és un salt 
qualitatiu amb possibilitats de desenvolupament, és un exemple de com la tecnologia pot 
millorar la qualitat de vida de les persones. 
 
Diverses persones assistents al Consell pregunten si l’app es pot descarregar. Ferran Urgell 
enviarà un correu electrònic amb els passos que cal fer per poder descarregar-se l’aplicació i 
que la puguin testejar, ja que no es posarà a disposició del públic fins que no s’hagi inaugurat, 
es preveu que sigui cap a finals de febrer.  
 
Rita Granada pregunta si es vol promocionar a nivell de tota la ciutat. Albert Deusedes respon 
que primer es vol fer aquí ben fet i després anar més enllà.  
 

4. Precs i preguntes 

 Margarida Grau de SOM-Fundació explica que aquest any la Fundació fa 30 anys. Hi ha 

diferents actes previstos al primer trimestre, com unes jornades de portes obertes amb 

l’objectiu de compartir la tasca que realitzen amb altres entitats del barri. A més es 

mostraran les noves instal·lacions que utilitzen ja que han canviat d’espai. Demana permís 

al Consell per recollir els correus electrònics dels membres per tal de poder enviar aquesta 

informació i invitació. Les persones assistents donen permís per recollir els correus, Ferran 

Urgell li farà arribar el llistat.  
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 Lidia Yesares de la Fundació Pere Mitjans explica que fan 40 anys i que també faran 
diversos actes per celebrar-ho. Se li farà arribar el llistat amb els correus electrònics.  

 Jordi González explica que demà es celebren els 40 anys d’ESCLAT i que es farà l’acte de 
celebració a la Seu del Districte de Les Corts. Albert Deusedes creu que és un bon 
indicador pel Districte que les entitats vagin fent anys. 

 Joaquim Corral de Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials, informa que a primers de 
març a la plaça Cal Muns s’obriran 4 plantes amb 45 places dedicades a persones 
vulnerables amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual. Estan pendents de 
passar per Comissió de Govern i posteriorment la signatura del contracte. S’aniran 
incorporant entre 8 i 10 usuaris per setmana per poder fer una bona acollida i incorporar el 
personal nou. Es tracta d’un equipament concertat amb l’Ajuntament de Barcelona i 
CatSalut, que aporta una part del pressupost per l’atenció en salut mental. Hi haurà 4 
places dedicades a urgències de la ciutat per discapacitat intel·lectuals  per donar un 
allotjament en primera instància i després reorientar-los cap al recurs adequat. Per accedir 
a les places d’urgències es farà a través de serveis socials i les altres 40-41 seran per a 
persones que estiguin identificades a la xarxa de persones sense llar, que estiguin 
actualment en un equipament municipal o identificades pels equips de carrer. S’han fet 
jornades de portes obertes i estan a disposició de tothom per més informació. 
Ferran Urgell dóna l’enhorabona a la Fundació ja que és un projecte que fa temps que 
s’esperava. Diu que cal tenir en compte que el perfil de les persones usuàries espanta 
sobretot als veïns/es i que la tasca que ha fet la Fundació de relacionar-se amb el barri 
sembla que dóna molt bons fruits i que són benvinguts pel barri. Joaquim Corral diu que 
s’ha fet molta difusió del projecte i que de moment sembla que hi ha bona acollida al barri. 
El que temen més és que hi hagi assentaments en espais on ara no n’hi ha i per tal 
d’evitar-ho s’ha previst treballar amb persones voluntàries i amb l’associació Sarau. 

 Rita Granada diu que fa temps es va fer un projecte sobre accessibilitat a les voreres amb 
el que es preveia treure elements no autoritzats de la via pública, però que ha quedat 
oblidat i no es va aplicar cap normativa. Creu que es podria tornar a treballar. 

 Rita Granada recorda que a l’anterior Consell va preguntar per la participació de persones 
amb discapacitat a les eleccions de l’Institut i no ha rebut resposta. Ferran Urgell comenta 
que tal i com es va quedar va enviar les dades de participació, així mateix va proposar si 
feia falta que vingués al proper Consell el Secretari ja que s’havia qüestionat el vot per 
correu. Rita Granada respon que creu que és un sistema de votació que no funciona i que, 
independentment d’això, sap que hi havia persones que recollien els vots d’altres persones 
que no podien anar a votar i el portaven a Correus.  
Ferran Urgell diu q el sistema de votació per correu és el mateix de les eleccions ordinàries, 
fet que per la seva complicació podria explicar la baixa participació. El procés d’eleccions 
ha estat validat per la Síndica de Barcelona i per un comitè. Explica que en cas que una 
persona que vulgui votar no pogués sortir de casa, s’ha d’autoritzar específicament quina 
persona aniria anar a votar per ella. Rita Granada respon que en unes eleccions ordinàries 
el vot no es pot autoritzar. Ferran Urgell considera que el procés d’eleccions li va donar 
prou garanties, però que si es considera oportú es pot demanar l’assistència del Secretari 
al proper Consell. 
Albert Deusedes respon que li sembla bé demanar-li al Secretari que vingui a explicar el 
procés de votació de les eleccions. Si no pogués ser en un Consell, es podria fer una 
jornada específica. Rita Granada afegeix que no acusa a l’Administració de males 
pràctiques, sinó que són pràctiques que porten a terme els propis usuaris/es.  

 Rita Granada pregunta si hi ha alguna solució per la plaça de pàrquing del mercat de la 
Marina. Ferran Urgell li respon que li han comunicat des de Mobilitat que ja està posada a 
la cantonada de Mare de Déu del Port amb Foneria. Rita Granada respon que no l’ha vist i 
que ahir no hi era. Ferran Urgell respon que en principi està feta però que li dirà el lloc 
exacte. 

Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


