
 
 

Consell de persones amb discapacitat 
 
 
Acta nº 87 
 
De manera presencial i virtual, essent les 17.30h. del dia 25 de maig 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; el Sr. Antonio Novalbos de l’Associació Sense 
Traves, el Sr Juan Ranera i la Sra. Àngels Alda, de l’Associació Esclat, el Sr. 
Jordi Palau de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, la Sra. Nila López de La 
Llavor d’Horta, la Sra. Felicidad Manzaneda de l’Escola Folch i Camarasa, la 
Sra Rosana Moyano de l’Associació de Cardiopaties Congènites, el Sr. Xavier 
Cuberes de l’Escola Rel, 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 i la Sra. Núria González, tècnica de 
persones amb discapacitat.  
 
 
S’excusen: la Sra. Sònia González de l’Escola Carrilet,  la Sra. Elena Parera 
de GRUPDEM i la Sra. Elena Tarifa com a representant de Barcelona en 
Comú. 
 

 

1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió 

S’aprova sense esmenes. 

 

2. Barcelona Ciutat jugable 
 
Assisteix al Consell en Guillermo Hurtado, Tècnic en accessibilitat de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat. Explica el projecte. 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/convoquem-
un-concurs-de-projectes-per-crear-10-arees-de-joc-totalment-accessible
s_1168240 
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Què entenem per àrea de joc totalment accessible? Com ha de ser aquest 
model que permeti a tothom gaudir d’un espai pensat per al joc? 

L’objectiu del concurs que ara es posa en marxa és explicar quin és aquest 
model d’accessibilitat a les àrees de joc, explorar solucions i idees que integrin 
l’accessibilitat com a motor dels projectes, i dotar la ciutat d’àrees de joc 
totalment accessibles de proximitat. És un concurs, alhora, que vol ser una 
oportunitat per a autors sense experiència prèvia. HI haurà 5 lots. 

 
El projecte neix de la XAVI i per tant de la participació de les entitats que 
participen en l’Acord Ciutadà. 
Totes les àrees de joc de la ciutat compleixen normativa, però el que es busca 
és que totes les activitats lúdiques diferents que es desenvolupen en una àrea 
de joc, gronxar-se, lliscar... es pugui fer de manera accessible. Fins ara, 
només hi ha una activitat accessible 
L’objectiu és que el 2024, tots els infants tinguin una àrea de joc a com a 
màxim 800 metres de casa seva. 
 
Ara s’està en període de rebre propostes, es fa un concurs d’idees pel disseny 
de les àrees. 
Qui guanyi el concurs, haurà de treballar amb les entitats de l’entorn. 
 
Ara mateix s’estan construint 4 àrees que han sorgit dels pressupostos 
participatius de ciutat. 
 
Amb Plans ocupacionals es van valorar les 900 àrees que ara hi ha. Es van 
revisant periòdicament.  

Des del Consell es demana que es tingui en compte el que surt en els 
processos participatius, ja que sovint després no es té en compte. 

També es demana que es tingui en compte l’interès dels infants amb TEA, 
“oblidats” al parlar d’accessibilitat. Que hi hagi plafons interactius tàctils, 
subjecció per moviment vestibular, mapa a l’entrada visual i en relleu, que 
estiguin propers a les escoles d’educació especial. 

 

3. Organització 20è aniversari Consell en el marc del Dia Internacional 
de les persones amb discapacitat 

Es comenta com es farà aquets any a nivell de ciutat, el concurs per al logo. 
La Núria ho preguntarà. Així com les bases que ho van regir. 

Es proposa que el jurat estigui format per en Fernando Marin, exconseller i 



 
artista. Alguna entitat del consell que no es presenti. 

Al setembre convocarem una comissió. 

 

4. Torn obert de paraules 

Les Escoles d’educació especial públiques i concertades expliquen que han 
publicat i han fet arribar a la Conselleria d’educació un manifest amb les seves 
reivindicacions. Per tal que el consell n’estigui assabentat.  

 

https://www.ames-fps.com/manifest_direccions_publiques_barcelona.pdf 

Finalitza la sessió a les 19h.  

https://www.ames-fps.com/manifest_direccions_publiques_barcelona.pdf
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