
 
 

Consell de persones amb discapacitat 
 
 
Acta nº 86 
 
De manera presencial i virtual, essent les 17.30h. del dia 22 de març de 2022, 
es reuneix el Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat.  
 
Assisteixen: 
 
La Sra. Clara Jakqueline Baca, Consellera d’ Infància i Turisme, Gent Gran i 
Persones amb Discapacitat; la Sra Eulàlia Molera del Taller-Escola Sant Camil, 
el Sr. Antonio Novalbos de l’Associació Sense Traves, el Sr Juan Ranera i la 
Sra. Àngels Alda, de l’Associació Esclat, la Sra. Sònia González de l’Escola 
Carrilet, la Sra. Sandra Sanz de la Fundació Tres Turons, el Sr. Jordi Palau de 
l’Escola Mare de Déu de Montserrat, la Sra. Nila López de La Llavor d’Horta, la 
Sra. Elisabet Maldonado de l’ Associació Catalana d'Afectats d’Espina Bífida i 
Hidrocefàlia (ACAEBH), la Sra. Elena Parera de GRUPDEM,  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 la Sra. Núria Pi 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.  
 
Menció especial a la Sra. Carmen Garcia. 
 
S’excusen: la Sra. Felicidad Manzaneda de l’Escola Folch i Camarasa 
 

 
1. Presentació nova Consellera i entitats  

La nova Consellera, la Sra. Clara Jakqueline Baca, es presenta com a nova 
consellera. 

Es connecta la Sra. Carmen Garcia, per donar un agraïment a les entitats i 
s’acomiada tot desitjant una bona feina a partir d’ara. 
 
Els presents li agraeixen a ella la feina feta. 
 

 

2. Aprovació de l’acta de la darrera reunió 

S’aprova sense esmenes. 

 



 
 

3. Valoració Actes Dia Internacional. 

Es valora positivament haver pogut fer l’acte, donades les circumstàncies de 
la COVID. També haver-ho fet conjuntament amb altres districtes de manera 
coordinada i conjunta. 

Carrilet agraeix que tot i que no van venir de manera presencial, s’inclogués 
en el muntatge final, imatges del seu ball. En canvi no va ser possible amb 
l’escola Folch i Camarassa al ser fotografies i no vídeo.  

Des de Grupdem comenten que ells van assistir a Nou Barris, ja que els 
queda més a prop i donada encara la situació van preferir no haver d’agafar 
transport públic. 

Davant d’aquest fet es comenta la possibilitat de canviar l’emplaçament potser 
de manera rotatòria per tal d’acostar-ho a les entitats i als barris. Es tindrà en 
compte, al preparar l’edició d’aquest 2022. 

4. Celebració 20è aniversari Consell de persones amb discapacitat 
del Districte d’Horta-Guinardó 

La Núria exposa que aquest 2022 fa 20 anys que es va constituir el Consell! 

Es comenten diferents possibilitats per celebrar-ho: 

- Es decideix celebrar-ho el mateix dia que es celebri el Dia Internacional 
de les persones amb discapacitat, no fer un acte específic en un altre 
dia. 

- En la celebració fer una nova edició de la Flashmob, recuperar els 
tallers i alguna cosa més específica del 20è aniversari: algun 
espectacle... 

- Fer un concurs per crear un logo del 20è aniversari 
- Que les entitats facin un petit vídeo on expliqui o faci alguna cosa amb 

el lema: “ Celebrem els 20 anys fent, celebrant...” per acabar fent un 
vídeo amb el muntatge de tots. 
 

Cal veure com es pot fer el concurs, amb quines bases, si hi pot haver premi... 

 

5. Calendari any 2022 

El proper consell serà el dimecres 25 de maig a les 17.30h. Mantenint el 
format híbrid, de manera virtual i presencial. 

(S’havia acordat el dia 24, però per agenda de Consells al Districte, es canvia 



 
al 25/5) 

 

Finalitza la sessió a les 18.45h.  
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