
Consell de persones amb discapacitat 

Acta nº 82 

De manera virtual, mitjançant plataforma electrònica, essent les 18h. del dia 
11 de novembre de 2020, es reuneix el Consell Sectorial de Persones amb 
Discapacitat.  

Assisteixen: 

La Sra Carmen Garcia, Consellera de Gent gran, Diversitat funcional, 
Promoció econòmica i ocupació, Agenda 2030 i innovació inclusiva; el Sr. 
Sergi Gil del Taller-Escola Sant Camil, el Sr. Antonio Novalbos de l’Associació 
Sense Traves, el Sr. Xavier Cuberes de l’Escola Rel, la Sra. Àngels Alda i el 
Sr Juan Ranera de l’Associació Esclat, la Sra. Elisabet Sánchez de l’Escola 
Carrilet, la Sra. Nila López de La Llavor d’Horta, la Sra. Feli Manzaneda de 
l’Escola Folch i Camarasa, el Sr. Jordi Palau de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat, la Sra. Susana Porcar i el Sr. Arnau Vives com a representant de 
Junts x Cat , el Sr. Nico Ortiz com a representant de Ciutadans, la Sra Laura 
Pi com a representant d’ ERC, la Sra. Elena Tarifa com a representant de 
Barcelona en Comú, la Sra Mila Casas com a representant de Barcelona pel 
Canvi i la Sra. Núria González, tècnica de persones amb discapacitat.  

Convidades: Meritxell Fernàndez i Nieves Avila de “Barcelona Cuida”. 

S’excusen: la Sra Marta Garcia de la Fundació Tres Turons, la Sra Roser 
Nogués i la Sra. Elena Parera del C.O. GRUPDEM. 

1. Comiat i agraïment a la Sra Susanna Porcar 

La Susanna Porcar comunica que deixa la seva funció política en el Consell i 
en el Districte d’Horta-Guinardó, ja que marxa a treballar a la Diputació de 
Barcelona. Tant en el mateix Consell, com en aquest acta es vol deixar 
constància de l’agraïment per tota la seva feina feta al llarg de tants anys, per 
visibilitzar a les persones amb discapacitat. Li desitgem un molt bon camí en 
la seva nova etapa. 



2. Presentació del Servei “Barcelona Cuida” 

Les Sres. Meritxell Fernàndez i Nieves Avila ens expliquen què és el Servei 
Barcelona Cuida: és un servei de l’Ajuntament de Barcelona que depèn de la 
Regidoria de Salut, Envelliment i Cures i ofereix, en l’àmbit de les cures: 
informació, orientació i assessorament. És també un espai d’intercanvi i 
treball en xarxa. 

Adjuntem amb l’acta el document que ens van presentar amb tota la 
informació. 

3. Informació varia COVID i situació actual de les entitats 

La Núria dóna diverses informacions de l’IMPD: 

a.Segueix en funcionament la residència Viladrosa com a centre 
d’aïllament temporal, Servei d’Emergència alternatiu, de la ciutat 
per a persones amb discapacitat intel·lectual i diagnòstic de 
salut mental en situació d’emergència social i necessitat 
d’aïllament per diagnòstic o per contacte per COVID. 

b.Hi ha hagut una convocatòria extraordinària de subvencions per a 
arranjaments als domicilis particulars, “La meva llar” per poder 
potenciar que les persones puguin seguir residint al seu domicili 
habitual. 

c.Hi ha hagut també, una convocatòria extraordinària de 
subvencions per a les escoles d’educació especial concertades, 
per tal de poder cobrir les necessitats generades per la 
pandèmia.  

Cada entitat exposa breument quina és la seva situació actual: 

Esclat: estan tenint un tant per cent elevat d’assistència. Han tingut dificultats 
amb el transport, ja que hi ha alguna persona que no pot portar la mascareta i 
és molt complicat mantenir les distàncies. Van tenir un positiu, però gens greu 
i van poder gestionar tota la operativa, amb molt bona resposta per part del 
CAP de referència. 

Esclatec: tenen a un 30% de persones en ERTO ja que hi ha hagut una 
davallada important d’encàrrecs de feina. Sembla que ara s’estan reactivant. 
Van tenir també un positiu. 

Sense traves: estan aturats des de l’inici de la Pandèmia i la persona 
contractada se li va fer un ERTO. 

Folch i Camarasa: ha sigut un inici de curs molt complicat, ja que per les 
necessitats dels seus infants, és molt difícil poder mantenir les mesures de 
seguretat, a més tenen a mitja plantilla nova, van trigar quasi un mes a anar-
hi les persones substitutes. Tenien un 90% d’assistència i els que no hi 



anaven era per por, però ho han anat treballant i ara ja hi va tothom. El 
transport no es considerava de risc i si que ho és i més per als seus infants 
que tots venen de fora del barri. 

Vol remarcar la invisibilitat que hi ha hagut de les necessitats de les persones 
amb discapacitat tant a les normatives, com als missatges polítics. 

Mare de Déu de Montserrat: han hagut de fer moltes adaptacions per poder 
mantenir les mesures de seguretat, com deixar de fer activitats on es 
barrejaven grups i per tant s’haurien de barrejar grups bombolla. També han 
tingut a infants que no hi volien anar per por, però ja ho han pogut resoldre. 
Han tingut 2 casos positius. Van tenir dificultats amb les noves mesures, ja 
que es van tancar les instal·lacions esportives i ells utilitzen espais del CEM 
Guinardó, però es va poder resoldre. Comenta la dificultat amb els missatges 
contradictoris que es reben, en relació a les PCR segons el CAP i altres. Hi 
ha una persona de l’equip que és el referent COVID i va molt bé. 

Rel: s’han pogut adaptar a les necessitats, hi ha hagut una bona resposta 
des alumnes als canvis adoptats. Van tenir un positiu a l’inici de curs. Tenen 
una assistència molt alta. 

La llavor: van reiniciar les activitats a l’octubre. Molts tenien por però els era 
molt necessari poder tornar a participar. Enlloc de fer activitats fora, les fan al 
local. Amb les noves mesures del novembre han hagut de tornar a tancar. 

Els Camils: no han tingut cap positiu pensen que perquè les persones amb 
discapacitat tenen molt poca vida social, fet que ara ajuda a que no hi hagi 
contagis. Però això té una bessant negativa que farà que quan la situació es 
normalitzi, caldrà treballar pel seu oci. També comenta com han estat 
d’oblidades les persones amb discapacitat i sobretot els centres diürns, que 
s’han sentit abandonats per l’Administració, excepte per part del Districte i pel 
CAP que si els ha acompanyat en les seves necessitats. Des del CAP els han 
atès tot i que no els hi pertocaria (tenen assignades a les escoles i a les 
residències però als centres diürns no). Estan preparant el Pessebre Vivent 
un any més i que tot i que s’haurà de canviar i prendre moltes mesures, estan 
treballant ja per poder fer-lo igualment. 

Carrilet: estan molt contents de poder tenir l’escola oberta (les altres escoles 
també ho reafirmen!), que el curs s’ha iniciat millor del que pensaven, tot i 
haver de renunciar a algunes coses. No han tingut cap positiu entre els 
infants i si un parell de mestres, però que el contagi havia sigut fora de 
l’escola. Tenen dificultats quan han de fer una substitució per poques hores 
(visites mèdiques...) ja que són una escola petita i s’ho han de manegar entre 
pocs. Ells també fan ús del pati en una instal·lació esportiva que està 
tancada. De moment s’organitzen però si s’allarga la situació caldrà buscar 
solucions. Entre les mesures adoptades per a les escoles d’educació 
especial, al reglament que ha sortit fa poc, es parla de les Quarantenes a 
l’escola i ho veuen molt complicat, per manca d’espai on poder fer que 
estiguin aïllats, per les necessitats dels infants, perquè no tot el personal 
docent pot... i en canvi valoren que és millor que puguin estar a casa seva i 
activant uns suports, donat que són nomes 10 dies, un altre cosa seria si això 



s’allargués. 

4. Propostes Dia Internacional 

Davant de la situació no es pot realitzar el matí de tallers i flashmob entre les 
escoles i els tallers com s’ha fet els darrers 3 anys. El dia a dia ara és força 
més complicat que normalment i el que suposa ara, es valora que no val la 
pena, quan l’objectiu més important és trobar-nos i compartit les persones 
amb discapacitat i sense i aquesta trobada no és possible. Esperem poder 
fer-ho el 2021! 

Però si es valora poder donar visibilitat a la feina feta i es busca alguna 
manera de poder fer-ho, sense sobrecarregar de feina però alhora que 
permeti deixar constància de la situació i de la feina que seguim fent. Es 
contemplen diferents opcions i finalment es decideix: 

• penjar al balcó de la Seu, una pancarta amb el logo i tema central de 
ciutat.  

• Fer un muntatge de vídeo amb un recull de fotos, una de cada entitat 
per poder fer-ne difusió a les xarxes de cada entitat, del Districte i de l’ 
IMPD  

5. Calendari consells per al curs 2020-2021 

Ara com ara es fa difícil fer proposta de calendari per a tot el curs. Anirem 
fent propostes per als següents. 

Si acordem que els farem a les 17h, de moment de manera virtual. 

6. Torn obert de paraules 

No n’hi ha cap. 

Finalitza la sessió a les 18.30h. 
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