
 

 

Consell de persones amb discapacitat 

 

 

Acta nº 79 

 

A la Seu del Districte d’Horta-Guinardó essent les 17h. del dia 22 de maig de 

2019, 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. Joan Termes de la Vocalia de Discapacitats de l’AAVV 

d’Horta, la Sra. Eulàlia Molera del Taller-Escola Sant Camil, la Sra. Ma. 

Carmen Seronellas de La Llavor d’Horta, el Sr. Antonio Novalbos de 

l’Associació Sense Traves, la Sra. Marta García de la Fundació Tres Turons, la 

Sra. Àngels Alda de l’Associació Esclat, la Sra. Lina Huélamo com a 

representant del PdCAt, el Sr. Javier Edrosa Pérez com a representant de 

Ciutadans, El Sr. Ricard Farin Sanz com representant d’ ERC, el Sr. Luís 

Fernando García del PSC, i la Sra. Núria González, tècnica de persones amb 

discapacitat.  

 

S’excusen la Sra. Petronil·la López de La Llavor d’Horta,  el Sr. Jordi Palau de 

l’Escola Mare de Déu de Montserrat, la Sra. Marta Sendra i del CEE Rel.  

 

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

 

S’aprova l’acta del consell anterior. 

 

2. En Joan Termes s’acomiada després de ser sempre el Vicepresident 

del Consell, des de la seva creació. Desitja un bon futur al consell i a 

totes les seves entitats. Se li agraeix fervorosament la feina feta durant 

tants anys. 

 

3. Presentació Guia 

 

Contem amb la presència de la Inma Inma Gómez, Responsable de 

l’Àrea de Defensa dels Drets d’ECOM que ve a presentar-nos la Guia 

per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. 

 

L’adjuntem annexada en pdf i amb els enllaços a la web: 

 

- En versió extensa 

- En versió lectura fàcil  

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2018/12/12153726/Guia_defensa_drets_persones_discapacitat_fisica.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2018/12/12153735/Guia_defensa_drets_persones_discapacitat_fisica_lecturafacil.pdf


 

 

Hi ha una versió extensa, més llarga i una versió més reduïda en lectura 

fàcil. I la web és accessible per a persones amb discapacitat visual. 

 

L’objectiu de la guia és saber on poder anar per defensar els drets de les 

persones amb discapacitat, davant d’alguna situació de vulneració. 

També amb els objectius d’empoderar, tenir la informació i poder fer el pas de 

defensar-se. 

 

Explica que existeix un organisme, des de l’octubre de 2018 però no surt a la 

Guia: Organisme de la defensa dels drets civils, polítics de la generalitat.  

 

Hi ha molta legislació vigent que sovint no es compleix, però la llei hi és, pel que 

es por reclamar. 

 

4. Valoració acte Sant Jordi al Guinardó 

 

Es valora positivament tant la relació amb el Mercat com l’espai a la plaça, està 

molt bé. Llàstima de la pluja, que va fer que s’hagués de canviar d’espai, tot i 

que es va anar a l’espai de la Torre que és molt bon espai.  

Esc omenta que estaria molt bé donar vida a aquest espai de la Torre. 

Per la feina feta per les entitats i per la capacitat d’improvisació, un 10. 

5. 25è aniversari Esclat i Sense Traves  

Sense Traves no saben que faran. Miraran si fer alguna cosa quan el Cel del 

Carmel. Ja ens ho diran. 

25è Aniversari Esclat. 

Divendres 31faran un acte al davant de la Seu del Districte amb activitats a 

fora, exposició dins la Seu.  

Es comenta que el dia 6 de juny es farà la representació de l’obra de Creart  

que no es va poder fer a l’abril. En Fernando comenta que havien de venir avui 

ja que ara ja estan ubicats a Horta-Guinardó, tenen la Seu al districte, però no 

els ha estat possible. 

Es comenta que com cada any, el Club St. Rafael, faran el Curs de piscina al 

juliol per les tardes. 

 

 



 

6. Valoració del curs. 

Es valora el curs per part dels presents, com a molt positiu. 

Ressaltar els actes del Dia Internacional de les persones amb discapacitat . Es 

comenta de fer l’activitat del matí més llarga i no fer a la tarda. Com ja es va 

acordar en el consell en que es va fer la valoració específica dels actes. 

Es proposa incidir en poder fer nova Edició del CASBA durant el proper curs. 

 

7. Altres temes d’interès 

Sorgeix el debat respecte al Dret a vot de les persones amb discapacitat. 

 

 

Finalitza amb un berenar, la sessió a les 18.30h.  


