
 

 

Consell de persones amb discapacitat 

 

 

Acta nº 77 

 

A la Seu del Districte d’Horta-Guinardó essent les 17h. del dia 7 de febrer de 

2019, 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, la Sra Marta Sendra de l’Escola Rel, el Sr. Antonio Novalbos de Sense 

Traves, la Sra Ma Carmen Seronellas de La llavor, la Sra Eulàlia Molera i el Sr 

Amadeu Carbó del taller Escola Sant Camil, el Sr. Jordi Palau de l’Escola Mare 

de Déu de Montserrat, la Sra Àngels Alda d’Esclat, el Sr. Nico Ortiz com a 

representant de Ciutadans, la Sra Lina Huelamo com a representant del 

PdCAt, la Sra Laura Pi 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 Marta Garcia de la Fundació Tres Turons i el Sr Francesc 

Corominas de Comkedem i la Sra Roser Nogués del PdCAT. 

 

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

 

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. 

A l’acta hi surt reflectit que en Joan Termes faria una edició en vídeo de la 

flashmob, però no l’ha pogut fer per problemes tècnics. Es passarà còpia de la 

gravació, sense poder editar-la. 

 

Després d’aquests comentaris, s’aprova l’acta del consell anterior. 

 

 

2. Valoració actes del Dia Internacional 

Es valora molt positivament les activitats del matí, tant els tallers com la 

flashmob. 

Es valora que de cara a l’any vinent, els tallers col·locar-los repartits per tota la 



 

plaça. I fer-ne més. On els protagonistes són els nois i noies dels tallers que 

organitzen els tallers per als infants de les escoles. Per donar més visibilitat i 

valor a la interrelació que es dóna en aquest espai d’intercanvi.  

Seria adient, avançar l’horari per tal que no hagi de marxar a dinar a les escoles 

amitges. Començar a les 10h enlloc de a les 11h. 

Fer un “Roll up” amb informació de les entitats del Consell per donar visibilitat a 

les entitats que organitzen. 

Possibilitat que les escoles ordinàries també organitzin algun taller. Oferir la 

possibilitat, sense que sigui “obligatori”, ja que el que es vol és que sigui una 

activitat on hi participin les escoles ordinàries, no només les de persones amb 

discapacitat. 

També es comenta la possibilitat d’oferir a les escoles ordinàries que hi 

participin de poder anar a l’escola, prèviament a la Flashmob a fer una xerrada 

o dinàmica per part d’alguna entitat del Consell. 

 

3. Organització activitat de Sant Jordi 

 

Es debat sobre la idoneïtat o no d’organitzar l’activitat que s’havia plantejat, 

que consistia en organitzar tallers que les entitats del Consell, ja fan en el seu 

dia a dia i que es tractaria de fer de manera oberta.  

Tenint en compte que aquest any Sant Jordi cau en dimarts, just al dia següent 

de dilluns de Pasqua, amb les dificultats logístiques que això suposa. I també 

tenint en compte que es valora que és un dia per dedicar a la cultura, la 

literatura i als contes, es decideix per consens de no fer l’activitat proposada. 

Les entitats del Guinardó que ja fa anys organitzen activitats a la plaça del nen 

de la rutlla faran el mateix més o menys de cada any. S’hi afegeix Sense 

Traves. 

 

4. Presentació del Treball fet pels Grups de l’Acord Ciutadà 

La Núria explica breument en què consisteix l’Acord Ciutadà, que és on s’inclou 

des de fa un temps la participació a nivell de ciutat i de quina manera s’hi 

participa des de l’IMPD i les entitats de Persones amb Discapacitat. 

L’enllaç web amb tota la informació de ciutat és: 



 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/ 

Adjunt a l’acta, us fem arribar el document que es va presentar el dia 29 de 

gener en que es va constituir la XAVI: Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent. 

On es participa en 4 grups de treball: 

accessibilitat 

habitatge de vida independent 

suport a famílies 

oci inclusiu 

5. Altres temes d’interès 

A/ En Joan Termes comunica que a finals de mandat, deixa de formar part de la 

Vocalia de Persones amb Discapacitat de l’Associació de Veïns d’Horta i com a 

tal, també deixarà de formar part del Consell, del qual n’és el Vicepresident. La 

Núria consultarà a serveis jurídics si cal fer algun tràmit per a comunicar-ho o si 

és suficient fen-t’ho constar a les actes. 

B/ El 2019 és any d’aniversaris: 

 25è del Centre Ocupacional Esclat 2.  

25è aniversari de Sense Traves 

Anirem enviant informació de les celebracions. 

C/ L’Eulàlia Molera ens informa que el Taller Escola Sant Camil, el seu nom 

institucional ha canviat i ara han passat a dir-se Fundació de la Santa Creu. El 

centre ocupacional continua dient-se Sant Camil, com tothom els coneix. 

 

 

Finalitza la sessió a les 18.30h.  

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/

