Consell de persones amb discapacitat

Acta nº 83
De manera virtual, mitjançant plataforma electrònica, essent les 17h. del dia
17 de febrer 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; la Sra.
Eulàlia Molera del Taller-Escola Sant Camil, el Sr. Antonio Novalbos de
l’Associació Sense Traves, el Sr Juan Ranera de l’Associació Esclat, la Sra.
Sònia González de l’Escola Carrilet, la Sra Sandra Sanz de la Fundació Tres
Turon, la Sra. Nila López de La Llavor d’Horta, el Sr. Jordi Palau de l’Escola
Mare de Déu de Montserrat, la Sra Pilar Causapié Directora de Serveis a les
Persones i al Territori del Districte, la Sra. Carme Cànovas com a
representant de Junts x Cat , el Sr. Nico Ortiz com a representant de
Ciutadans, la Sra Laura Pi i el Sr Ricard Farin com a representants 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: Isabel Cuesta i Mònica Abellan de La Clota Cotreball
S’excusen: la Sra Marta Garcia de la Fundació Tres Turons, el Sr. Xavier
Cuberes de l’Escola Rel, la Sra. Àngels Alda de l’Associació Esclat
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió
S’aprova sense esmenes.
2. Presentació La Clota-Cotreball
La Isabel Cuesta i la Mònica Abellan de l’Espai La Clota-Cotreball expliquen
què és l’Espai i quins projectes hi ha. Com les entitats hi poden contactar per
a algun dels seus projectes i també per poder-ne rebre el seu retorn social.
Com a Consell, hem gaudit d’aquest retorn de la ma de Kinotheque que va fer
els vídeos de la Flashomob del 2019 i que ara al 2020 van fer el vídeo per
donar visibilitat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Adjuntem el document que s’hi va presentar.
Enllaç per a poder fer-ne petició.

h ps://forms.o ce.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADVDXV1UN1ZTNlBIQjQwM1dGU
0ROSUhaTzkzNDlZNS4u

3. Eleccions al Consell Rector de l’ Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat.
La Núria explica el calendari del procés per a les eleccions al Consell Rector
de l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i projecta la web i el
vídeo de difusió que s’ha fet.
https://www.youtube.com/watch?v=B47eUpJRV-c&feature=emb_title
Es comenta que els professionals de les entitats si coneixen l’IMPD i les
seves principals tasques, però que costa que arribi a les persones amb
discapacitat. De la mateixa manera que es comenta que es veu complicat
que les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental que
requereixen bastant de suport, es pugui aconseguir que accedeixin al consell
rector i la seva participació.
Es valora positiu que puguin venir al proper consell les persones que es
presentin al Consell, tal i com es va fer en les darreres eleccions.

4. Valoració Dia Internacional
Es valora positivament el que es va fer, ja que amb les limitacions de la
situació l’objectiu de donar visibilitat a nivell de xarxes, es va assolir. Es va fer
el que es podia en el context present.
Adjuntem de nou l’enllaç al vídeo:
https://vimeo.com/486413685
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I la foto de la pancarta:

5. Dades tercera onada pandèmia
La Núria exposa un recull de dades comparatives de les diferents onades de
la Pandèmia. Recull fet pel Gerent de l’IMPD.
Adjuntem document presentat.
6. Torn obert de paraules

L’Antonio comenta que Sense Traves segueix sense fer activitat.
L’Eulàlia pregunta si algú té informació en relació a les vacunes. Ells, com a
centre ocupacional van passar els llistats de les persones a vacunar,
semblava que anirien als centres a vacunar a tothom i ara, han sabut per les
famílies que els estan trucant a cadascú des del seu CAP de referència per
tal que hi vagin i els vacunin. D’aquesta manera, els professionals queden
fora.
La Pilar comenta que des de Districte amb el Consorci de Salut s’estan
gestionant espais per a poder vacunar, però que no està descartat que es faci
també a domicili.
A les Escoles d’Eduació Especial, igual que a les ordinàries, els professionals
(tant mestres com monitors com PAS) estan rebent SMS per poder demanar
hora i vacunar-se.
Anirem fent seguiment del tema, si es van rebent informacions.

Finalitza la sessió a les 18.15h.

