
 
 

Consell de persones amb discapacitat 
 
 
Acta nº 88 
 
De manera presencial i virtual, essent les 17.30h. del dia 3 d’octubre 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. Xavier Cuberes de l’Escola Rel, la Sra 
Sandra Sanz de la Fundació tres Turons, la Sra Eulàlia Molera del taller Escola 
Sant Camil, la Sra Montse Carbó de Creart, la Sra Núria Sisquella de l’Escola 
La Ginesta, la Sra. Carme Cànovas com a representant de Junts x Cat , el Sr. 
Nico Ortiz com a representant de Ciutadans, 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.  
 
 
S’excusen: el Sr. Antonio Novalbos de l’Associació Sense Traves, el Sr Juan 
Ranera 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 Rosana Moyano de 
l’Associació de Cardiopaties Congènites, la Sra. Sònia González  i la Sra 
Elisabet Sánchez de l’Escola Carrilet, la Sra. Elena Parera de GRUPDEM 

 

1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió 

S’aprova sense esmenes. 

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

Entitats que faran tallers: 

- Tres Turons:  
o Taller de Transfer : passar un dibuix amb tinta a una fusta 

- Els Camils:  
o Taller de ràdio 
o Taller de xapes 

- ACAEBH:  
o Pendent confirmar 

 
- Esclat: 



 
o Jocs inclusius 

- Escola Mar de Deu de Montserrat: 
o Punts de llibre 

- Sense traves i Oliver 
o Globus 

Es decideix que les escoles participants, s’apuntin als tallers, ja que no podrà 
ser que tothom els faci tots, ni per temps ni per haver de disposar material per 
a tots els participants. 

Es decideix fer un Photocall, amb un Cartró gran de 2m x 2m. Hi dibuixarien 
un 20 al taller de Tres Turons. 

També fer una pancarta, tipus la que es va fer per l’any de la Covid.  

Els Camils faran la dinamització de l’acte.  

 

3. Com treballem el benestar emocional de les persones a les nostres 
entitats/serveis 

Es van comentant diferents recursos existents, alguns dels quals, no sabem 
de manera precisa quins són les requisits d’accés, edats, característiques dels 
serveis. De manera que s’acorda demanar-ho a la Taula de Salut Mental, per 
tal de poder compatir-ho, un cop ens ho facilitin. 

Els serveis dels que es parla són: 

- Aquí t’escoltem 
- Konsulta’m 
- Referent en Benestar Emocional Comunitari (RBEC) 

Des de La Ginesta, la Núria explica que té coneixement d’una nova figura 
creada per a les escoles ordinàries: UAO (Unitat d’Atenció i Orientació). Però 
no està pensada per a les escoles especials, on tenen algunes hores de 
psicòleg. A la Ginesta en tenen un 2 dies a la setmana que treballa el benestar 
emocional amb els alumnes. 

Des de l’escola Rel (després del consell, mitjançant un correu, ja que ha tingut 
dificultats tècniques per poder fer-ho en el propi consell), en Xavier comenta 
que tenen un psicòleg en plantilla però que no exerceix com a tal. En el seu 
moment van considerar prioritzar l'atenció pedagògica i reduir el nombre 
d'alumnes per classe. Quan tenen alumnes amb necessitats específiques de 
teràpia els ajuden a trobar recursos terapèutics a més a més de l'atenció 
pedagògica que ofereixen a l’escola. En la dinàmica habitual de l’escola es 
treballa també el benestar emocional, tant en dinàmiques de grup com en les 
tutories. Quan hi ha hagut algun alumne amb situacions greus de salut mental 



 
s’ha derivat a altres centres, professionals i fins i tot  a hospitals de dia 
perquè fossin atesos. Sempre recomanem a les famílies que facin ús del 
CSMIJ encara que no sigui prou satisfactori, perquè sí que val la pena que 
estiguin assabentats dels casos que preocupen, tot i que és una atenció més 
de seguiment , visites molt curtes i distanciades i que no es poden equiparar a 
un tractament terapèutic. 

Com a recurs, es comenta també la bona feina que es fa des del CEJAS, tot i 
que és un recurs d’atenció sexual, però també tracta el benestar emocional. El 
recurs el van venir a presentar en un consell al maig del 2021. 

 

Des de la Ginesta expliquen que com a CEPSIR tenen algun recurs més.  

CEPSIR és CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL PROVEÏDOR DE SERVEIS I 
RECURSOS. Les escoles d’educació especial poden presentar-se per ser-ne 
o no. La Ginesta ja ho era fa temps però ara han estat reconeguts. En aqueta 
convocatòria hi ha entrat centres concertats, com Carrilet. 

Des de Rel, ells han optat per seguir sent centre d'educació especial. Cada 
cop estan atenen a més  alumnes amb edat de secundària i de 
post-obligatòria que necessiten atenció específica per acabar-los derivant en 
centres especials de treball o centres ocupacionals, per això tenen una aula 
de PTVA (programa de transició a la vida adulta, alumnes que  acabem 
derivant als centres ocupacionals) i una aula de PTVL (programa de transició 
a la vida laboral, alumnes que derivem a centres especials de treball). 

S’acorda seguir parlant del tema, amb les informacions que puguem recollir de 
la Taula de salut mental. 

 

Finalitza la sessió a les 19h.  
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