
 
 

Consell de persones amb discapacitat 
 
 
Acta nº 78 
 
A la Seu del Districte d’Horta-Guinardó essent les 17h. del dia 8 d’ abril 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. Eulàlia Molera del Taller-Escola Sant Camil, la Sra. Ma. 
Carmen Seronellas de La Llavor d’Horta, el Sr. Antonio Novalbos de 
l’Associació Sense Traves, la Sra. Marta García de la Fundació Tres Turons, la 
Sra. Àngels Alda de l’Associació Esclat, la Sra. Lina Huélamo com a 
representant del PdCAt, el Sr. Javier Edrosa Pérez com a representant de 
Ciutadans, El Sr. Ricard Farin Sanz com representant d’ ERC, el Sr. Luís 
Fernando García del PSC, i la Sra. Núria González, tècnica de persones amb 
discapacitat.  
 
S’excusen la Sra. Petronil·la López de La Llavor d’Horta,  el Sr. Jordi Palau de 
l’Escola Mare de Déu de Montserrat, la Sra. Marta Sendra i del CEE Rel.  
 

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

 
S’aprova l’acta del consell anterior. 
 
 

2. Informacions pendents d’altres convocatòries. 

La Núria informa de diferents informacions i qüestions que hi havia pendents 
d’anteriors Consells. 

a. Pressupost 2019 

Per aquest any, igual que pels darrers anys hi ha un pressupost de 2000€ 
destinat a poder cobrir les despeses dels actes del dia internacional, de 
l’activitat de St Jordi o per alguna altre proposta que sorgeixi del treball fet per 
les entitats al Consell. Cal tenir present que hi ha despeses que s’assumeixen 
des d’altres partides pressupostàries del Districte: el material de comunicació, 
les infraestructures necessàries dels actes (wc adaptat, lloguer de la tarima, 
taules, cadires...) 



 
 

b. Renovació càrrec de Vicepresident 

Es va fer la consulta a serveis jurídics i van confirmar que no cal fer cap tràmit 
específic, amb el nou mandat quan es renovi l’equip de govern, es constituirà el 
nou Consell i es farà elecció de nou Vicepresident. 

c. Renovacions de les Reserves per Mobilitat Reduïda 

S’ha fet la consulta amb serveis tècnics i llicències respecte a quina és la 
situació de les reserves d’aparcament individuals, amb les que sovint hi ha 
incidències.   

Actualment al districte hi ha 685 reserves, hi ha noves entrades cada setmana 
i també els que ja tenen llicència es canvien de cotxe i, per tant, cal canviar les 
matricules o demanen canvis d'ubicació per motius diversos. En cada cas s’ha 
de mirar la situació concreta. Sovint la regulació és correcte i les queixes dels 
veïns, no es poden atendre ja que jurídicament es complex la normativa. 

En relació al tema l’Antonio comenta que una reserva del c/ Santuaris de la que 
se n’havia parlat, ja no hi és. 

 

3. Possibilitats de zones per a Horts Urbans. 

Al Districte hi ha la previsió de creació de diferents espais on poder fer Horts 
Urbans. Pel que hi ha la possibilitat que les entitats puguin demanar si voldrien 
poder optar a treballar en algun. També comentem els que ja hi ha actualment: 

Sense Traves en té un al Centre Cívic del Carmel conjuntament amb 
Arimel i amb el Centre de serveis socials 

Tres Turons té 2 noves parcel·les a Can Soler i han donat suport en 
engegar l’Hort a Sant Rafel. S’ofereixen per si alguna entitat 
necessités un cop de mà per poder cuidar-ne algun. 

A Esclat tenen 2 jardiners jubilats voluntaris, i van a l’hort del Mas 
Guinardó. Els interessaria poder optar a alguna parcel·la del Pla 
Ravellat. 

Els Camils participen de l’Hort al terrat de l’IMPD, però també els 
interessaria una parcel·la del Pla Ravellat. 

L’Escola Montserrat està participant en un hort al Martinenc 
conjuntament amb les escoles de Torrent d’En Melis, Estel i EBM 
Montserrat. 

 



 
4. Actes: Sant Jordi i Espectacle de Creart. 

Es comenta el programa de l’acte que hi haurà per St Jordi a la plaça del 
davant del Mercat del Guinardó, que organitza Els Camils, Esclat, Guru 
i Sense Traves.  

També que el dia 26 d’abril Creart realitzarà el seu espectacle al Mas 
Guinardó. 

 

5. Projecte d’Oci inclusiu. 

La Núria explica el projecte d’Oci Inclusiu. Dins del marc de l’Acord 
Ciutadà, en la línia de l’Oci inclusiu, es va decidir treballar en un pla pilot 
als equipaments culturals de proximitat. 

Per poder dur-ho a terme, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar amb els 
seus preus públics del 2019 unes bonificacions per a les persones amb 
discapacitat. 

I s’ha desenvolupat aquesta prova pilot a 4 centres cívics i 1 Ateneu, on 
els professionals han rebut una formació i on tindran un 
acompanyament per part de les entitats participants en el projecte.  

Adjuntem documentació explicativa. 

El Ricard comenta que en relació a les bonificacions cal tenir en compte 
que en els casos de la Renda Mínima Garantida, la resolució va a nom 
del titular, i hi ha beneficiaris que poden tenir la discapacitat i no tenen la 
resolució al seu nom. La Núria ho comentarà a l’IMPD. 

Com a prova pilot, s’aniran recollint i modificant els aspectes que es 
vagin detectant són susceptibles de millora. 

6. Projecte d’ Esport per a tothom. 

La Núria explica el projecte de l’ Esport per a tothom, que es fa al Districte 
des de fa mes de 10 anys. És una activitat organitzada conjuntament pel 
Districte, el CRP (Centre de Recursos Pedagògics), el CEM Olímpics i les 
Federacions d’esports per a persones amb discapacitat. Hi participen més 
de 500 alumnes de 9 instituts del Districte, que van al Pavelló esportiu a 
practicar 4 esports per a persones amb discapacitat (Boccia, gollball, tennis 
i bàsquet amb cadira de rodes), per posar-se en la pell de l’altre i veure les 
capacitats que té l’esport i que tenen les persones amb discapacitat. 

La novetat d’aquest any és que un dels Instituts que primer ha practicat els 
4 esports, després farà una jornada on ells seran els monitors i els 
organitzadors d’una jornada on els que hi vindran a jugar són els infants 



 
d’una escola de primària. L’activitat està emmarcada en l’Aprenentatge 
Servei que han de fer les i els alumnes de 4t d’ESO.  

 

7. Altres temes d’interès. 

A/ En Joan Termes explica que va anar a l’ Assemblea de l’ Acord Ciutadà, on 
hi va presentar un escrit on va manifestar una necessitat urgent de la cura de 
les persones cuidadores, QUI CUIDA AL CUIDADOR. Adjuntem l’escrit que hi 
va presentar. 

En relació al escrit que va presentar, ja han tingut resposta i l’han passat al 
Grup de Suport a les Famílies, de la Xarxa de l’Acord Ciutadà.  

Es comenta que s’ha obert un nou servei, que es diu “Barcelona Cuida”. 

https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/espai-barcelona-cuida/que-es 

 

B/ En Joan Termes també va anar al Consell de la Gent Gran. On també la 
seva intervenció va girar sobre QUI CUIDA AL CUIDADOR, sobretot tenint en 
compte que moltes vegades són persones grans les que tenen cura de 
persones dependents al seu càrrec, amb poca diferencia d’edat. 

També n’adjuntem l’escrit.  

 

Finalitza la sessió a les 18.30h.  

https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/espai-barcelona-cuida/que-es
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