
 

 

Consell de persones amb discapacitat 

 

 

Acta nº 84 

 

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

19 de maig 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 de l’Associació Esclat, la Sra. Elisabet 

Sànchez de l’Escola Carrilet, el Sr. Jordi Palau de l’Escola Mare de Déu de 

Montserrat, la Sra. Àngels Alda de l’Associació Esclat, la Sra Elena Parera de 

Grupdem, 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 i la Sra. Núria González, tècnica de 

persones amb discapacitat.  

 

Convidades: la Sra Gemma Deulofeu del CEJAS, la Sra Liliane Gallamini del 

Banc del Moviment, la Sra Imma Alemany de Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat. 

 

S’excusen: la Sra. Nila López de La Llavor d’Horta, el Sr. Xavier Cuberes de 

l’Escola Rel, la Sra Marta Garcia de la Fundació Tres Turons.  

 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió 

S’aprova sense esmenes. 

 

2. Presentació del servei CJAS: Centre Jove d’Atenció a les 

Sexualitats (programa específic per a persones amb discapacitat) 

 

Gemma Deulofeu exposa el servei en que treballa. Dins del Centre Jove 

d’Atenció a les Sexualitats, el 2017 vàren obrir un línia d’atenció específica per 

a joves amb diversitat funcional, el programa “PLAǝRs” en una aposta inclusiva 



 

que busca garantir un servei accessible, lliure i gratuït per a totes les persones. 

Tothom ha de tenir la llibertat de poder triar sobre qualsevol aspecte de la seva 

vida, incloent la seva sexualitat i per tant és clau la informació i l’atenció. 

Atenen a persones d’entre 15 i 40 anys. 

El CJAS disposa de professionals especialitzades en l’atenció a les sexualitats 

de les persones amb diversitats funcionals. Per atendre la individualitat de 

cada situació però considerant les diferents necessitats i diversitats funcionals 

ja siguin motores, sensorials o intel·lectuals. Per dur a terme aquesta tasca 

resulta imprescindible comptar amb la complicitat, l’assessorament i el suport 

de les entitats de persones amb diversitats funcionals. 

Pàgina web del recurs: 

https://centrejove.org/diversitat-funcional/#1519669971015-49cf4f16-f0ad4f26

-4aea 

Guia en lectura fàcil descarregable: 

https://www.dincat.cat/wp-content/uploads/2020/04/La-salud-sexual.pdf 

 

3. Presentació del servei Banc del Moviment 

La Liliane Gallamini fa la presentació del Banc del Moviment. És un servei 

municipal que ofereix cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i 

altres productes de suport a persones amb discapacitat i/o dificultats de 

moviment, de totes les edats, residents a Barcelona. 

També ofereix productes tecnològics de suport per a tot tipus de discapacitat, 

com ara dispositius per a l'ordinador o joguines adaptades. Són el més 

destacat, ja que són productes que s’han anat afegint darrerament. Productes 

d’accés a l’ordinador i altres dispositius, productes de comunicació, de control 

de l’entorn, jocs i joguines, sistemes de fixació, tecnologia per a l’audició, per a 

la visió i per a la salut.  

El Banc del Moviment funciona gràcies a la solidaritat de particulars i d’entitats 

que donen productes per a la seva reutilització. Professionals els revisen, els 

homologuen i acompanyen les persones sol·licitants per assegurar-se que en 

fan un bon ús.  

El préstec és per un període inicial de sis mesos, prorrogable en cas de 

necessitat. En el moment del préstec, cal deixar una fiança solidària. Cada mes, 

es descomptarà una part d'aquesta fiança per al manteniment dels diferents 

productes. La part restant, es retorna quan es torna el producte de suport. 

Facilita que una persona pugui provar un producte abans de comprar-lo. 

https://centrejove.org/diversitat-funcional/#1519669971015-49cf4f16-f0ad4f26-4aea
https://centrejove.org/diversitat-funcional/#1519669971015-49cf4f16-f0ad4f26-4aea
https://www.dincat.cat/wp-content/uploads/2020/04/La-salud-sexual.pdf


 

 

4. Eleccions al Consell Rector de l’IMPD 

La Imma Alemany, persona referent de Participació de l’IMPD, explica el 

procés de les eleccions del proper 19 de juny. Ja que l'1 de juny comença el 

període de votacions a les candidatures que es presenten per formar part del 

Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.  

 Aquestes són les dates clau del procés electoral: 

- De l'1 al 16 de juny, votació per internet 

- Del 17 al 19 de juny, votació presencial amb paperetes  

Tota la informació sobre la votació la trobaràs a la pàgina web de les eleccions 

ben aviat: 

https://ajuntament.barcelona.cat/eleccions-institut-municipal-persones-discap

acitat/ca 

Per votar cal estar  inscrit al cens electoral. 

A la web de l’IMPD hi ha els vídeos de totes les candidatures, per tal de 

conèixer  als candidats i a les candidates. 

5. Situació actual entitats 

Les entitats van exposant en quina situació es troben: 

GRUPDEM: Elena  Parera que és la primera vegada que assisteix a un 

consell. Benvinguda! 56 dels 63 usuraris estan assistint. Només 3 

professionals dels 11 estan vacunats. Aquest any 2021 celebren el 25è 

aniversari. 

Sense Traves: No estan fent activitat, les famílies no ho veuen clar, tot i que 

tots estan bé. 

Escola  Montserrat: Com fins ara, amb algun grup confinat però pocs. Els 

professionals tots amb 1 dosis de la vacuna. 

Carrilet: a nivell escolar bé. A nivell de formacions començaran a fer-les 

virtuals, tot i que fins ara no ho valoraven. 

Sant Camil: Tot  bé. Professionals vacunats per edat, no per priorització. 

 

Finalitza la sessió a les 18.30h.  

https://ajuntament.barcelona.cat/eleccions-institut-municipal-persones-discapacitat/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/eleccions-institut-municipal-persones-discapacitat/ca

