
 
 

Consell de persones amb discapacitat 
 
 
Acta nº 75 
 
A la Seu del Districte d’Horta-Guinardó essent les 17h. del dia 27 de juny 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; la Sra. Petronila Lopez i la Sra Ma Carmen Seronellas de La 
llavor, la sra Eulàlia Molera del taller Escola St camil, la Sra Marta Sendra de 
l’Escola Rel, el Sr. Antonio Novalbos de Sense Traves, el Sr. Joan Termes de 
la Vocalia de Discapacitats de l’AAVV d’Horta, el Sr. Jordi Palau de l’Escola 
Mare de Déu de Montserrat; la Sra Marta Garcia de la Fundació Tres Turons, la 
Sra Àngels Alda de l’Associació Esclat, el sr Domingo reina d’ACAPPS, la Sra. 
Núria Galan com a representant del PSC, la Sra. Roser Nogués del PdCAt, el 
Sr. Nico Ortiz com a representant de Ciutadans i la Sra. Núria González, 
tècnica de discapacitats.  
 
S’excusen la Sra Lina Huelamo com a representant del PdCAt, i el sr Francesc 
Corominas de Comkedem. 

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

 
S’aprova l’acta del consell anterior. 
 

2. Organització Actes Dia Internacional. 
 
Es fan un seguit de propostes: 

• En l’acte del Dia Internacional, fer un acte d’homenatge a Stephen Hawking 
• Filmar l’acte de les entitats pel Dia Internacional. Per poder donar més 

visibilitat a l’acte. Proposar a Boca Nord i a Btv. 
• Incidir per la Flasmob en les escoles ordinàries,enviant mail mitjançant el 

tècnic d’educació, qeu cada entitat ho envii a les escoles amb les que hi té 
més relació i mitjançant el Plenari del Consell Escolar de Districte. 

• Data de la Flashmob: 23 novembre  
 

Totes aquestes propostes es treballaran en una comissió que es reunirà el proper 20 
de setembre. 
 
 



 
3. Proposta de participació als jardins d’Hiroshima el dia 21 de setembre, 

Dia  Internacional de la Pau. 
 
Les entitats veuen complicat implicar-se en l’organització de les activitats del Dia 
Internacional de la Pau, ja que és molt a l’inici de curs.  
 
Es decideix que quan des de Districte es tingui la informació de les activitats que 
s’estan organitzant, s’enviarà a les entitats del consell per tal que s’hi apuntin si poden. 
Les activitats del dia 21 es preveu que siguin cap a les 10h o 10.30h. 
 
 

4. Proposta d’activat i formació en Lectura Fàcil 
 
Des de l’IMPD en col·laboració amb L’Associació de Lectura Fàcil, es planteja fer un 
taller de formació per a professionals, per a uns 25. 
 
S’accepta la proposta. Caldrà veure possibilitats d’horaris. 
 
 

5. Temes a treballar pel proper curs. 
 
Es comenta la proposta que ja es va plantejar de per de St Jordi, ampliar a tot el 
Consell (no només les entitats del Guinardó) de fer una Jornada amb paradetes 
d’artesania feta per les entitats i amb els tallers que les mateixes entitats ja 
desenvolupen durant el curs i que el que es faria és “exposar-los”, de manera que 
servís com a intercanvi amb les altres entitats. Com per exemple: zumba, lectura fàcil, 
macramé.... 
 
Cada entitat ho valorarà quan programin el curs vinent. 
 

6. Altres temes d’interès 
 

L’ Antonio Novalbos proposa  que es faci una revisió de les PMR (Places reservades 
per a mobilitat reduïda), quan hi ha defuncions, canvis de domicili... ja que moltes 
queden sense revisar quan ja no s’utilitzen o se’n fa un mal ús.  
En teoria es renoven cada any. 
Es demanarà resposta a serveis tècnics i s’informarà al Consell. 
 
En relació a aquest tema, també, sorgeix el dubte de què passa quan hi ha un canvi de 
matrícula del cotxe de les persones que poden gaudir de la reserva.  
 
 



 
Es comenta també quu poguem partiticpar com a Consell en el Procés participatiu de 
reurbanització de la Rambla del Carmel. L’Antonio hi anirà, més algú més, a concretar 
quan es sàpiga la data. 
 
 
Finalitza la sessió amb cava i coca a les 18.30h.  
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