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Acta Taula d’entitats de persones amb 

discapacitat de l’eixample. 
 

Data: 4 de Juliol de 2022 

Assistents:    

- Noemí del Barrio i Domi, Centre Ocupacional Sant Guillem . 

-  Imane Lachiri - Presidenta 

Andrea Flores - Guia-Intèrpret i Marta Cañizares – Tècnica de ASOCIDECAT 

- Olalla Lledó , Centre Ocupacional Condal 

- Dolors Luna, ONCE. 

- Susanna Uriós, Fundació Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes   

-           Irene Beltrán, Vocalia de Diversitat Funcional de l’Associació de Veïns i Veïnes                                                 

   de l’esquerra de l’Eixample. 

-    Paulo Quintero, Club Social Dreta de l’eixample (CPB) 

- Elisenda Moreno, Centre Ocupacional PAIDEIA 

- Marta Sendra, Consellera de Persones amb Discapacitat de l’Eixample, GM PSC 

- Aurora Sáez , GM de Ciutadans 

- Daniel Viader , GM d’ERC 

-  Paula Añó, GM Valents 

- Maria Castells, Tècnica de Persones amb Discapacitat de l’Eixample 

S’excusen: 

-   Bibiana Ruiz CPB;  Matías   ACIC, discapacitat visual Catalunya;  Xavier Segarra,  

Centre Ocupacional Tallers Blancs. 
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ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda  a càrrec de la Consellera de districte de l’Eixample, Sra. Marta Sendra. 

2. Presentació i benvinguda al nou servei al districte: Centre Ocupacional Sant Guillem  

3. Presentació Projecte Parcs Inclusius_ Guillermo Hurtado, tècnic en accessibilitat de 

l’IMPD. 

4. Estratègia d’inclusió a l’Eixample: Projectes a emprendre des de la Taula de persones 

amb discapacitat. 

5.  Altres informacions: 

    - Projecte CASBA  

    - Organització Dia Internacional 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Marta Sendra, consellera de persones amb discapacitat del districte de 

l’Eixample, agraeix la participació  de les entitats i consellers d’altres 

forces polítiques, ens convida a presentar-nos i comentar a quina entitat 

representem.  

Dona oficialment la benvinguda al Centre Ocupacional Sant Guillem 

servei que actualment s’està traslladant i que iniciarà la seva activitat al 

setembre al Districte. 

2. Presentació del nou servei de districte: Centre Ocupacional Sant 

Guillem , la Noemí i la Domi companyes de Sant Guillem ens comenten 

que ara mateix estan acabant les obres i fent el trasllat( fins ara estaven 

ubicats al barri de Gràcia )al nou equipament que iniciarà la seva activitat 

la Setembre al nou local (C/ Marina 297-299). 

Ens comenten que quant estiguin en marxa faran una jornada de portes 

obertes. 
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3. Presentació Projecte Parcs Inclusius, Guillermo Hurtado, tècnic en 

accessibilitat del IMPD. 

El Guillermo ens explica el projecte de Parcs inclusius, en quin punt es 

troba, quines son les últimes novetats i com aquest projecte que 

s’emmarca dins “El Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030” 

Pla del joc: 

https://institutinfancia.cat/mediateca/pla-del-joc-a-lespai-public-de-

barcelona-amb-horitzo-2030/ 

Concurs de projectes per crear 10 àrees de joc totalment accessibles: 

https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/concurs-de-

projectes-per-crear-10-arees-de-joc-totalment-accessibles_1176689 

 

4. Estratègia d’inclusió de l’Eixample: Projectes a emprendre des de la 

Taula d’entitats. 

          - Projecte Festes Majors per a tothom, s’ha convocat reunió 

formativa per les coordinadores de totes les FM de districte el proper 

6/7/22 . Es proposa a les entitats de la taula que ja participen en les festes 

majors, ja sigui en comissions o amb activitats que facin d’altaveu i suport 

del Projecte en cada territori. La majoria comenten que participen 

puntualment organitzant alguna activitat. 

          - Mapa d’entitats de Districte, es comença a treballar en l’elaboració 

del mapa per penjar-ho a la web, es farà arribar a les entitats per tal que 

comprovin les dades , facin les aportacions que considerin. 

          - Projecte "Ens apropem a les escoles": S’acorda crear una comissió 

de la Taula per impulsar aquest projecte. Es convocarà al Setembre. 
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5.  Altres informacions: 

    - Projecte CASBA ,organització de la 10ena edició. S’informa que 

finalment la propera edició del projecte es portarà a terme al barri de 

Sagrada Família amb col·laboració amb l’eix comercial i les entitats de 

persones amb discapacitat del barri. 

    - Organització Dia Internacional. 

Durant el mes de setembre convocarem la taula d’entitats per començar 

a treballar en els actes al voltant del dia internacional a districte, les 

entitats aniran pensant propostes. 

La idea és que una de les activitats organitzades per la taula siguin els 

tallers a les escoles. 

La Dolors Luna, de la ONCE , comenta que per les entitats de ciutat es 

difícil col·laborar en les activitats que s’organitzen a tots els 

districtes/barris, proposa activitats més “centralitzades” o que agrupin  

districtes. 
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