Consell de persones amb discapacitat

Acta nº 80
A la Seu del Districte d’Horta-Guinardó essent les 17h. del dia 15 de gener 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. Joan Termes
de la Vocalia de Discapacitats de l’AAVV d’Horta, la Sra. Eulàlia Molera del
Taller-Escola Sant Camil, la Sra. Petronila López de La Llavor d’Horta, el Sr.
Antonio Novalbos de l’Associació Sense Traves, el Sr. Xavier Cuberes de
l’Escola Rel, el Sr. Jordi Palau de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, la Sra.
Sònia Gonzàlez de l’Escola Carrilet, la Sra. Àngels Alda i el Sr Juan Ranera de
l’Associació Esclat, la Sra. Susana Porcar com a representant de Junts x Cat ,
el Sr. Nico Ortiz com a representant de Ciutadans, El Sr. Ricard Farin Sanz i la
Sra Laura Pi com a representants d’ ERC, la Sra. Elena Tarifa com a
representant de BComú i la Sra. Núria González, tècnica de persones amb
discapacitat.

1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió.
S’aprova l’acta del consell anterior.
2. Constitució del Consell i elecció nou Vicepresident
Es constitueix formalment el Consell de Persones amb Discapacitat del
Districte d’Horta-Guinardó.
Es presenta formalment i queda escollit com a Vicepresident del Consell, el Sr.
Antonio Novalbos, de l’entitat Sense Traves, membre actiu del Consell des del
seu origen, l’any 2001.
3. Agraïment Sr. Joan Termes
La Consellera li fa entrega d’una placa com a mostra d’agraïment i
reconeixement per la seva feina en benefici de la inclusió de les persones amb
discapacitat i de la sensibilització de la població en general del Districte.

4. Valoració actes Dia Internacional
Es valora l’acte que es va realitzar el passat 29 de novembre com a molt positiu:
per l’assistència de la gent, per la relació entre les escoles... molt positiu fer
l’acte només matí i no fer l’acte que es feia anteriorment a la tarda. Els tallers
van estar molt bé.

Es comenten diversos aspectes a millorar:


Repensar què fer mentre es fan els tallers ja que hi havia estones, que al
no haver activitats “dirigides”, hi havia criatures avorrides. Es planteja
poder fer alguna dinamització més des de l’escenari: que el pallasso
vermellet faci actuació, o de Tres Turons...



Es va repetir massa vegades l’assaig del ball

5. Altres temes d’interès
Es fa una felicitació i un reconeixement explícit al Pessebre Vivent de la Torre
del Suro, organitzat pel Taller Escola Sant Camil. S’acorda fer un escrit com a
Consell.
La Carmen comunica que el proper Consell que serà extraordinari per treballar
el PAD (Programes d’Actuació de Districte), es farà el dijous 12 de març de
2020 a les 17h a la sala felip Capdevila.
I s’explica que des de Democràcia Activa i l’IMPD, per al procés participatiu del
PAD, està previst organitzar debats participatius específics destinats a

ciutadans amb dificultats cognitives que difícilment puguin participar amb
comoditat en els debats ordinaris, arrel de la bona experiència dels debats
d'aquestes especificitats celebrats a Les Corts al procés de PAM 2016, que van
ser molt enriquidors pel procés.
Les entitats ho valoren bé però demanen de poder tenir una reunió prèvia amb
l’entitat dinamitzadora per saber com serien, quina metodologia s’utilitzaria...
Es demanarà i s’informarà properament.

La Núria informa que és imprescindible que les entitats, per poder presentar-se
a la convocatòria ordinària de subvencions, el certificat digital. I que hi ha una
persona a la seu del Districte que està únicament per a resoldre dubtes sobre
aquest tema.

Finalitza la sessió amb una foto de família, a les 18.30h.

