
 
Consell de persones amb discapacitat 

 
 
Acta nº 73 
 
A la Seu del Districte d’Horta-Guinardó essent les 17h. del dia 18 de gener de 
2018, es reuneix el Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat.  
 
Assisteixen: 
 
El Sr Fernando Marin Conseller de Via Pública, Mobilitat i Persones amb 
Discapacitat, el Sr. Antonio Novalbos de Sense Traves; el Sr. Jordi Palau de 
l’Escola Mare de Déu de Montserrat; la Sra Marta Sendra de l’Escola Rel; la 
Sra Ma Carmen Seronellas de la Llavor d’Horta; el Sr Joan Ranera de 
l’Associació Esclat; la Sra Eulàlia Molera del taller Escola Sant Camil, la Sra. 
Lidia Morente de l’Escola Nen Déu; La Sra. Carme Sabarich i la Sra. Roser 
Serrano d’ASCAMIL (Associació amics St Camil); la Sra. Marta Borrás, el Sr 
Agustí Xifre i el Sr Alfred Porcar del FC Martinenc; el Sr Agustí Xifre també com 
a representant de la Fundació Sardà Pujadas; la Sra Lina Huelamo com a 
representant del PdCAt, la Sra. Núria Galan com a representant del PSC i la 
Sra. Núria González, tècnica de discapacitats.  
 
S’excusen el Sr. Joan Termes de la Vocalia de Discapacitats de l’AAVV 
d’Horta, la Sra Marta Garcia de la Fundació Tres Turons, la Sra. Roser Nogués  
del PdCAt. 

 
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió. 

 
 
S’aprova l’acta del consell anterior. 
 

2. Presentació Projecte “Altres Capacitats” del FC Martinenc 
 
Des del Futbol Club Martinenc, l’Alfred Porcar, l’Agustí Xifre i la Marta Borrás 
van presentar el seu projecte d’Altres capacitats. 
 
Davant de la necessitat detectada en el seu dia a dia que hi havia persones 
amb discapacitat que no participaven en les activitats que organitzen, han tirat 
endavant amb diversos equips. Equips que entrenen i juguen i la intenció és 
més endavant competir. 
El Club posa l’equipament, els camps, inclou monitors que formen part de la 
seva plantilla i que són especialitzats. Les famílies paguen 12€/ mes. Hi ha 
d’haver un compromís econòmic de la família. 



 
Ja estan funcionant des de setembre 2017.  
 
És per a adults. És en horària de matins i hi venen amb els educadors o 
monitors dels centres on van normalment. Els professionals dels Centres 
acompanyen als usuaris al club i allà fan l’activitat amb els monitors del 
Martinenc. Els educadors hi són per si de cas, per fer un treball conjunt. 
 
Com a Club, fa 6 anys es van plantejar el tema de gènere i ara ja és el club amb 
més equips femenins. 
 
Estan fent un treball amb les entitats del barri, de manera que els que hi estan 
participant, són persones de les entitats més properes. 
 
De moment hi ha: 

3 equips futbol sala 
1 equip de basquet 

 
Ara com ara és una activitat deficitària pel club i ja volen que sigui així. 
Subvencionen entre el 90 i 95% de l’activitat. 
 
També tenen infants amb discapacitat que juguen amb altres sense 
discapacitat, federats, on ha costat però hi participen.  
 
Es miraran possibilitats d’ajuts econòmics. Per part de Districte, d’IBE, IMPD. 
 
Adjuntem a l’acta document de presentació. 
 
3. Presentació Centre de Lleure Associació Amics Sant Camil 
 
De l’Associació amics St Camil (ASCAMIL ) venen la Carme Sabarich i la Sra. 
Roser Serrano i ens expliquen que han habilitat un espai dins de les 
instal·lacions del taller Escola Sant camil. 
 
I desenvoluparan un espai de lleure. Obert al barri, a persones que van a altres 
escoles d’educació especial o tallers ocupacionals. A partir 18 anys. De dilluns a 
divendres de 17.30h a 19.30h. 
Amb monitors externs contractats mitjançant una entitat de lleure especialitzada. Hi ha 
espai poder preparar berenars i menjars, tallers, jocs. Amb l’objectiu de potenciar 
habilitats d’autonomia, de joc... 
D’entrada començar amb 2 dies la setmana però la idea és cada dia. 
15 persones màxim x dia. 
 
Adjuntem a l’acta document de presentació. 



4. Valoració actes del Dia Internacional 
 
Diferents aspectes comentats.  
 
En relació a l’acte del Mas Guinardó va venir menys gent que en anys anteriors. Però 
l’acte va anar molt bé, les famílies i participants van sortir satisfets. 
Aquest any, ningú va filmar l’acte. De cara a l’any vinent, encarregar-nos que algú filmi 
l’acte. Mirar possibilitats a Boca Nord o al Ferran tallada... 
 
En relació a la Flashmob, es valora molt positivament, Hi van participar unes 300 
persones de 3 escoles d’educació especial, d’una escola ordinària i de dos tallers 
ocupacionals.   
De cara a l’any 2018 caldria donar les dates a les escoles al juny, per tal que ja ho 
tinguin quan facin la programació del curs següent. Presentar-ho a la xarxa 0-18, via 
consell escolar de districte per tal que arribi a totes les escoles públiques. Als Instituts 
plantejar-ho com a “aprenentatge servei” més que només per “participar” en el ball, 
que és més atractiu per a infants més petits.  
 
Adjuntem enllaços amb la notícia emesa per Betevé. 
 
http://www.tvhortaguinardo.com/component/jtvcontent/article/5463-un-flashmob-per-al-dia-intern
acional-de-les-persones-amb-discapacitat 

https://btv.playty.com/player#/video?autoplay=1&id=306-491 A partir del minut 06:03 

 
5. Guia d’entitats 
 
La Núria González comenta que ja estan les fitxes fetes de cada entitats, en 
mans de dissenyador, després d’haver passat la revisió lingüística. 
 
Es comenta a veure si s’hi poden afegir les deus entitats presentades avui. La 
Núria ho passarà a les entitats i després al dissenyador. 
 
6. Altres temes d’interès 
 
a) El dia 15 de gener es va fer una reunió amb les entitats on es va explicar que 
hi ha una nova normativa i procediment per tal que es puguin fer activitats a la 
Via Pública. Si el consell valorava pertinent que es pogués presentar aquest 
tema al proper Consell, es podia demanar. Es valora que no cal ja que no 
organitzen gaires activitats a la via pública. 
La Núria González enviarà el document que es va presentar a tothom. 
 
b) L’Antonio Novalbos comenta que hi ha una reserva d’aparcament al 
c/santuaris que fa temps no està  utilitzada per la persona que n’és la 

http://www.tvhortaguinardo.com/component/jtvcontent/article/5463-un-flashmob-per-al-dia-internacional-de-les-persones-amb-discapacitat
http://www.tvhortaguinardo.com/component/jtvcontent/article/5463-un-flashmob-per-al-dia-internacional-de-les-persones-amb-discapacitat
https://btv.playty.com/player#/video?autoplay=1&id=306-491


beneficiària. Li sembla que han demanat un canvi de matricula. S’acorda que li 
passarà a la Núria González la documentació pertinent per tal de poder 
consultar amb Llicències. 
 
c) L’Antonio Novalbos comenta de poder fer una exposició, de les fotos o de les 
làmines del Som Capaços. Que formi part del districte Cultural. Ho faran 
Antonio i Fernando en col•laboració amb en Txiqui. 
 
d) L’Agustí Xifre, comenta que el Martinenc té demanat un accés adaptat des 
de les pistes del C/ Gènova fins a la piscina. Hi ha autorització per part de 
tothom però està pendent de pressupost. S’esbrinarà com està el tema. 
 
e) L’Agustí Xifre també com a representant de la Fundació Sardà Pujades, 
comenta que pel funcionament de l’EEE Mare de Deu de Montserrat, falta una 
llicència d’activitats que no els hi donen perquè hi ha aspectes normatius que 
no es compleixen. Costa 70.000€. S’esbrinarà com està el tema. 
 
 
f) El Fernando Marin explica que pel centenari del parc del Guinardó, s’ha 
constituït un grup d’entitats. Hi ha reunió el 31 gener, si hi hagués algú 
interessat, està convidat.  
 
 
Finalitza la sessió a les 19h.  
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