
Consell de persones amb discapacitat 

Acta nº 81 

De manera virtual, mitjançant plataforma electrònica, essent les 18h. del dia 8 
de juliol de 2020, es reuneix el Consell Sectorial de Persones amb 
Discapacitat.  

Assisteixen: 

La Sra Rosa Alarcon, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó, la Sra Carmen 
Garcia, Consellera de Gent gran, Diversitat funcional, Promoció 
econòmica i ocupació, Agenda 2030 i innovació inclusiva; el Sr. Sergi Gil del 
Taller-Escola Sant Camil, el Sr. Antonio Novalbos de l’Associació Sense 
Traves, el Sr. Xavier Cuberes i el Sr Carles Álvarez de l’Escola Rel, la Sra. 
Àngels Alda de l’Associació Esclat, la Sra. Susana Porcar com a representant 
de Junts x Cat , el Sr. Nico Ortiz com a representant de Ciutadans, El Sr. 
Ricard Farin Sanz i la Sra Laura Pi com a representants d’ ERC, la Sra. Elena 
Tarifa com a representant de Barcelona en Comú, la Sra Mila Casas com a 
representant de Barcelona pel Canvi i la Sra. Núria González, tècnica de 
persones amb discapacitat.  

S’excusen: el Sr. Jordi Palau de l’Escola Mare de Déu de Montserrat (es 
connecta al final de la sessió), la Sra Marta Garcia de la Fundació Tres 
Turons, la Sra Roser Nogués. 

1. Benvinguda i presentació de la Sra Regidora  

La Sra Regidora Rosa Alarcon, pren la paraula i dóna la benvinguda als 
assistents. Agraeix la feina feta durant aquest període de confinament i ara en 
el retorn a les activitats.  

Vol recollir les paraules de les entitats representades, saber com ha anat 
aquests mesos i pregunta què es pot fer des del Districte per a les entitats.  

2. Actuacions de l’Ajuntament de Barcelona durant la crisi sanitària 

La Consellera fa un resum de les actuacions que s’han anat fent des de 
districte i des de ciutat, des de l’IMPD: 



• S’han anat enviant informacions d’interès, segons el moment, 
periòdicament.  

• S’han ofert suports i recursos 

• Exposa un breu resum de dades de l’informe fet des de l’IMPD. Adjunt 
amb l’acta. “Persones amb Discapacitat i la crisi del SARS-CoV2” 

Van prenen la paraula els presents. 

El Sr Antonio Novalbos pregunta si es podran fer els actes del Dia 
Internacional. Es comenta que ara com ara no està gents clar. Com que per 
al desembre encara falta, s’anirà veient a partir del setembre. També exposa 
que està preocupat davant del poc compliment de les mesures de seguretat 
per part de la gent. 

La Regidora li contenta que el 98% de la gent ho compleix.  

El Sr Nico Ortiz comenta que les residències per a persones amb 
discapacitat i amb salut mental,  han quedat oblidades, s’han centrat en les 
de gent gran. Hi ha hagut una invisibilització a nivell mediàtic i per a la 
població, les dificultats de les persones amb discapacitat. 

Davant d’aquestes dificultats, en les que tothom hi està d’acord, la Regidora 
comenta que si les entitats recullen alguns casos, alguna situació que quedi 
desatesa, que ho faci arribar. 

Es manifesta el desig de tenir més dades, tant pel que fa a nivell de serveis 
social, com més específic de les persones amb discapacitat, en el districte. 

S’acorda demanar tant a l’IMSS com a l’IMPD aquestes dades. 

El Sr. Sergi Gil en primer lloc agraeix als tècnics del districte el suport que 
els han ofert en tot moment. S’han sentit acompanyats. 

Han fet un treball conjunt amb l’IMPD i van oferir el pis del Carrer Viladomat 
que ha estat funcionant com a un dels tres dispositius especials amb atenció 
mèdica i per a les persones amb discapacitat que viuen en llars residències i 



residències a Barcelona. Aquest pis és un projecte de futur del Taller Escola 
St Camil, que s’ha pogut utilitzar durant la pandèmia i que està disponible per 
si fes falta més endavant. 

Manifesta les dificultats que han tingut en canvi amb el Departament, ja que 
sempre els arriben tard les indicacions si és que arriben. De manera que van 
tancar el centre sense haver rebut indicacions i encara no les han rebut per 
obrir. A finals de juliol des del Departament haurà de sortit el protocol 
específic per als Centres Ocupacionals. 

Actualment està tothom bé de salut. Hi ha hagut algun cas positiu i alguna 
defunció de familiars, però actualment està tothom bé. 

Han estat donat suport a les 80 famílies. 

Van obrir de nou el centre fa dues setmanes amb el 50% dels usuaris. Els 
altres no hi assisteixen per voluntat no per manca de possibilitat. 

Han tingut una nova alta, procedent de l’Escola Rel. 

Destacar el suport veïnal que hi ha hagut, amb les xarxes de suport, i els 
veïns que els hi van fer mascaretes quan no n’hi havia, per tal que des de la 
Casa de repòs poguessin atendre a les famílies.  

La Sra Àngels Alda exposa la mateixa situació que en Sergi en les dificultats 
com a centre ocupacional. 

Agraeix també el suport dels tècnics. I comenta les dificultats amb el 
Departament. Pel que han hagut d’anar fent com han pogut. 

La seva entitat al tenir Centre ocupacional, centre de dia i residència, hi ha 
hagut treballadors dels centres que han hagut de cobrir a personal de la 
residència que estaven de baixa laboral.  

No han tingut a cap persona afectada per COVID, ni professionals ni 
persones usuàries. 

Ara ja han reobert amb un 47% d’assistents, també per al voluntat de les 
persones, la majoria amb dificultats respiratòries que les fa tenir un gran risc. 

El Sr Xavier Cuberes exposa com des de l’escola amb el vistiplau d’Inspecció 
d’ensenyament, han fet el seu projecte específic de centre podent-lo adaptar 
a les necessitats que ells creien més oportunes per ara al juny. I de cara al 
setembre, amb les indicacions que rebin, les adaptaran al seu centre. No 



s’han donat especificitats per a les escoles d’educació especial, de manera 
que amb les directrius generals, ho han d’adaptar. Hi ha molta incertesa de 
cara al setembre. 

Al juny, separats per grups i dies han pogut fer un comiat amb els i les 
alumnes. 

El Sr Carles Alvarez comenta que ells estan realitzant el casal d’estiu. Havien 
tingut moltes inscripcions, havent hagut de dir que no a persones 
interessades i a darrera hora han tingut moltes baixes. El seu casal era 
bàsicament de sortides i ho han adaptat, de manera que estan quasi cada dia 
a l’escola i fan alguna sortida. 

La Núria aquí comenta que a nivell de ciutat hi havia unes 15 activitats 
homologades especials i finalment només se n’estan desenvolupant 5, una 
d’elles la de l’escola Rel. 

El Sr Antonio Novalbos vol també deixar palès l’agraiment a les xarxes 
veïnals, concretament a la del Carmel, on han donat suport específic a 
persones amb mobilitat reduïda. “Solo el barri salva al barri” 

Es decideix fer un escrit com a Consell per a manifestar i fer explícit un 
reconeixement. 

La Consellera comenta que s’estan habilitant espais municipals per tal que 
aquestes xarxes puguin seguir fent aquestes tasques. I a Horta-Guinardó, es 
farà al centre cívic del Carmel. 

La Sra Elena Tarafa afegeix al respecte que hi tindran accés als ordinadors. I 
proposa poder pensar en com interactuar amb aquestes xarxes. 

La Regidora comenta que s’ha fet un equip de desconfinament, en el que ells 
hi participa i insistirà en la necessitat dels protocols específics per als centres 
ocupacionals. 



3. Propostes de futur: Recollida de propostes i inquietuds per a la 
post-pandèmia 

Les propostes i inquietuds han anat sortint de manera intercalada en les 
exposicions per part dels presents. 

Bàsicament serien: 

• Neguit davant la incertesa de quina podrà ser la situació al setembre 

• Manca de protocols i indicacions específiques per a les persones amb 
discapacitat, tant els centres ocupacionals, com les escoles d’educació 
especial. 

• Fer un agraïment explícit a les xarxes veïnals de suport.  

• Demanar informes a l’IMSS i a l’IMPD 

I la Núria llegeix les inquietuds que han enviat per escrit des de la Fundació 
Tres Turons en relació a les persones amb trastorns de salut mental: 

• Preocupa el possible augment de la simptomatologia lligada a 
l'aïllament, la por al contagi, la "nova normalitat" i l'allau de notícies i 
notícies falses 

• també la interrupció de molts processos de recuperació acompanyats, 
l'eix vertebrador dels quals és el contacte social de qualitat i 
significatiu; 

• la incertesa del mercat laboral i la precarietat social de moltes 
persones i llars per l'efecte dels confinaments.  

• I en especial un futur incert on les coordenades que coneixem potser 
ja no són vàlides per orientar-se i on la capacitat d'adaptació ràpida 
serà indispensable (i no totes les persones amb les que treballem 
tenen recursos materials i emocionals per fer-ho) i on no sabem si  els 
serveis públics estaran en condicions de garantir que ningú es quedi 
pel camí. 

Desitjant-nos un bon estiu finalitza la sessió a les 19h.  
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