
 
 

Consell de persones amb discapacitat 
 
 
Acta nº 76 
 
A la Seu del Districte d’Horta-Guinardó essent les 17h. del dia 3 d’octubre 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; el Sr. Joan Termes de la Vocalia de Discapacitats de l’AAVV 
d’Horta, el Sr Xavier Cuberes de l’Escola Rel, el Sr. Antonio Novalbos de 
Sense Traves, la Sra Marta Garcia de la Fundació Tres Turons, la Sra. Núria 
Galan del PSC, el Sr. Nico Ortiz com a representant de Ciutadans, la Sra Lina 
Huelamo com a representant del PdCAt, el Sr Ricard Farin com a representant 
d’ ERC, el Sr Carlos Torrubiano com a representant del PP i la Sra. Núria 
González, tècnica de persones amb discapacitat.  
 
S’excusen la Sra Ma Carmen Seronellas de La llavor, la Sra Eulàlia Molera del 
taller Escola St camil, el Sr. Jordi Palau de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, 
el Sr Domingo reina d’ACAPPS i el Sr Francesc Corominas de Comkedem. 

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

 
S’aprova l’acta del consell anterior. 
Es deixa constància que no s’ha donat resposta des del darrer Consell, en 
relació a com es troba la situació de les Places reservades per persones amb 
Mobilitat Reduïda, que queden sense revisar per defuncions o canvis de 
domicili... Es donarà resposta properament. 
 

2. Organització Actes Dia Internacional. 
 
 
Hi ha un debat al voltant dels Actes del Dia Internacional, de si han de ser de cara 
“endins”, per les mateixes entitats, de cara “enfora” per donar visibilitat al que es fa i 
del que som capaços. 
 
Es pren l’acord de canviar el que hi havia previst per unificar els actes en un únic dia i 
fer també una mostra de les entitats durant el matí. 
 
 
 



 
Proposta d’activitats: 
 

• D’11h a 14h Mostra d’entitats de persones amb discapacitat del districte. 
Tallers diversos. 

• De 12h a 13h Flashmob amb les escoles del Districte 
• De 16h a 18h actuacions i projeccions de les entitats del Consell: sal d’actes 

Seu del Districte 
 
Es farà el dia 30 de Novembre (per disponibilitat d’espais i d’agenda) 
 

3. Proposta de filmació de les activitats de les Entitats membres del 
Consell 

 
S’acorda que cada entitat faci arribar a la Núria, per fer-li arribar després totes a en 
Joan Termes, un vídeo de 30 segons, del seu dia a dia. Per recollir-los tots en un 
únic muntatge. 
 
 

4. Activitat de Sant Jordi 
 
Es tractarà en el proper consell. 
 
 

5. Informació d’actes propers d’interès 
 
El proper dia 22 de novembre el taller Escola St Camil organitza la ja tradicional 
Jornada de Petanca, a les pistes del Mas Guinardó. 
 
La Fundació Tres Turons, el proper 10 d'Octubre, participarà dins dels actes del Dia 
Mundial de la Salut Mental, amb el grup "Teatro de Pacotilla" , actuant al vestíbul de la 
estació d'Universitat de la xarxa de metro de Barcelona. 
 
L’entrega dels Premis Sol Soler, de la Fundacio Sarda Pujadas, es farà el divendres 
11de maig al Mas Guinardó.  
 
 

6. Calendari Consells del 2019 
 

En Fernando i la Núria faran proposta de dates i ho passaran a la resta de membres 
del Consell. 
 

7. Altres temes d’interès 
 

A) Es comenta que les reserves d’aparcament per persones amb Mobilitat 



 
Reduïda que hi ha prop del Mas Guinardó, estan ubicades al C/ Art i 
queden massa lluny. S’acorda demanar a Guàrdia Urbana i Serveis 
Tècnics, si seria possible posar-les just al davant del Mas. 

B) Continuant amb un dels tallers proposats al matí del Dia Internacional, 
fer-ne un que seria “Què és per tu el Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat”, on les persones que hi passin puguin fer dibuixos. 
Aquests dibuixos es podran fer durant el matí del dia 30/11 i després. 
Posar data de termini per entregar-ho i poder fer-ne una exposició 
Itinerant, juntament amb les lamines del Som Capaços. 

C) Davant de la propera inauguració del Centre de Natura de Can Soler, es 
comenten les dificultats per poder accedir-hi i es proposa que el BUS del 
Barri 119 pugui tenir-hi una parada més, per tal de facilitar l’accés de les 
Persones amb Mobilitat Reduïda.   

 

 

Finalitza la sessió a les 19h.  
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