
 

 

Consell de persones amb discapacitat 

 

 

Acta nº 85 

 

De manera virtual, mitjançant plataforma electrònica, essent les 17h. del dia 

15 de setembre de 2021, 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 Juan Ranera i la Sra Angels Alda, de l’Associació Esclat, el 

Sr. Javier Chamorro de l’Escola Carrilet, el Sr. Xavier Cuberes de l’Escola Rel , 

la Sra Sandra Sanz de la Fundació Tres Turons, el Sr. Jordi Palau de l’Escola 

Mare de Déu de Montserrat, la Sra. Carme Cànovas 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 i la Sra. Núria González, tècnica de persones amb 

discapacitat.  

 

Convidada: Sra Anna Grañana de l’ Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat.  

 

S’excusen: la Sra. Nila López i la Sra. Ma Carmen Seronellas de La Llavor 

d’Horta i la Sra Elena Parera de Grupdem,  

 

 

1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió 

S’aprova sense esmenes. 

2. Nou decret per reforçar els drets i l'autonomia de les persones 

amb discapacitat.  

Presentació a càrrec d’Anna Grañana (Investigadora en Dret i Discapacitat de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) 

L’Anna fa una exposició a grans trets del que suposa el nou Decret. 

Aspectes a destacar: 

 Enlloc de protecció i substitució, es parla d’ acompanyament. 

 Empoderament vers paternalisme 



 

 

 Assistència i patrimoni protegit com a mecanisme de provisió de suports 

 Decidir amb la persona, no per la persona. 

 La persona pot sol·licitar la revisió i el jutge té un any per fer-ho. Si no, 

es revisarà per “defecte” en un període màxim de 3 anys. 

 Ha entrat en vigor el 3 de setembre de 2021 

Adjuntem a l’acta, el document que es presenta. 

 

3. Actes Dia Internacional.  

La Núria exposa la proposta que s’ha fet a nivell de ciutat per tal d’unificar la 

Flashmob entre els diferents districtes que en fan. De manera que tots facin el 

mateix ball, amb la mateixa cançó, portant el mateix buf i el mateix dia i hora.  

S’accepta fer-ho així.  

Davant la incertesa encara de la situació de la COVID es comenta de poder 

limitar l’espai i les places, per a cada grup de persones que vinguin. 

Pel mateix motiu es decideix de no fer els tallers que les persones amb 

discapacitat  de les entitats organitzaven per als infants de les escoles, ja que 

suposa molta interacció. Esperem poder fer-ho per al 2022.  

Es proposa fer alguna actuació per omplir una mica mentre la gent està a la 

plaça. Les entitats ho valoraran en l’intern i ho comunicaran a la Núria si fos el 

cas.  

 

4. Propostes pel Nou Curs 

Una opció seria seguir tractant el tema del nou decret. De moment es comenta 

que els professionals primer n’han d’estar ells ben assabentats. Ho valoraran i 

es comentarà més endavant. 

 

5. Torn obert de paraules 

Finalitza la sessió a les 18.30h.  


