
 
Consell de persones amb discapacitat 

 
 
Acta nº 74 
 
A la Seu del Districte d’Horta-Guinardó essent les 17h. del dia 9 d’abril 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; la Sra. Petronila Lopez de La llavor, la Sra Lina Huelamo com a 
representant del PdCAt, la Sra. Núria Galan com a representant del PSC, el Sr 
Raul Barahona com a representant d’ERC, el Sr. Nico Ortiz com a representant 
de Ciutadans i la Sra. Núria González, tècnica de discapacitats.  
 
S’excusen el Sr. Joan Termes de la Vocalia de Discapacitats de l’AAVV 
d’Horta, la Sra Marta Garcia de la Fundació Tres Turons, la Sra. Roser Nogués 
del PdCAt, el Sr. Antonio Novalbos de Sense Traves; el Sr. Jordi Palau de 
l’Escola Mare de Déu de Montserrat; la Sra Marta Sendra de l’Escola Rel; la 
Sra Ma Carmen Seronellas de la Llavor d’Horta. 

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

 
S’aprova l’acta del consell anterior. 
 

2. Proposta d’ ”apadrinament” dels escocells dels arbres 
 
La Núria González exposa que des de Parcs i Jardins han exposat a l’IMPD, 
que arrel d’haver deixat d’aplicar un element químic que matava les males 
herbes però que era nociu per a la salut, ara hi ha uns 100.000 escocells 
d’arbres a la ciutat que cal tractar diferent a com es feia fins ara. Han pensat 
que potser hi hauria entitats que podrien estar interessades en “apadrinar” els 
escocells que tenen més propers, per tal de cuidar-los. Parcs i Jardins 
facilitarien les llavors de les plantes per garantir que siguin les adequades. 
  
En Raül pregunta si Parcs i jardins continuaria amb el manteniment i amb 
pressupost. Entenem que si. 
 
Es proposa enviar mail a les entitats demanat si els interessaria o no. 
 
 
 



3. Centenari del Parc del Guinardó 
 
En Fernando explica que aquest any és el centenari del Parc del Guinardó, 
motiu pel que s’estan fent tot un seguit d’activitats i actuacions. 
Entre d’altres, a la Font del cuento, es farà un cop al mes un espectacle de 
titelles o altre espectacle. El Dia del joc que es feia cada any a la Rambla del 
Carmel, es farà allà. Les Escoles del voltant faran rutes per tal que el coneguin 
millor. I altres actes de barri es faran allà. 
L’objectiu és recuperar els bons usos del parc. 
Passarem un recull de les activitats que s’hi faran. 
 
 

4. Propostes Dia Internacional 2018: homenatge a Stephen Hawking 
 
En Fernando fa la proposta que pel Dia Internacional les activitats que es facin,  
puguin ser un homenatge a Stephen Hawking per tal de posar en valor tot el 
que va fer. 
 
En relació a la Flashmob que es va fer, com que hi va haver dificultats en 
l’enviament degut al “pes” es valora que la Núria González enviï un mail dient 
que qui vulgui ho demani i se li reenviï el vídeo de la flashmob. I també es 
demanarà al Departament de Comunicació que ens passin el wetransfer a You 
tube. Llavors no pesa i servirà per fer difusió de cara a la nova edició. 
 

5. Sant Jordi 
 
S’expliquen les diferents activitats que es faran pel dia de St. Jordi: Taller 
Escola St camil, Esclat, Guru i la Biblioteca Mercè Rodoreda faran activitats al 
Parc del Guinardó i Tres Turons farà el Sarau Poètic a la Biblioteca Joan 
Marsé. 
 
 

6. Guia d’entitats 
 
Expliquem com està el procés: s’ha enviat mail a les entitats amb diferents 
casuístiques: que han enviat per posar a la Guia fotos on hi surten cares 
d’infants reconeixibles, fotos i logos amb baixa qualitat que no es veurien bé. 
 
Es donarà un termini per tal de tenir-ho tota ja recopilat. 
 
Cal preguntar si la Guia hi haurà missatge de la Regidora i per tant també del 
President, o si per altra banda no hi serà. 
 
 



7. Altres temes d’interès 
 
La Petronila, viu al Carrer Tossa i exposa que és un carrer amb trams d’escales 
de 24 graons. Hi ha 3 graons sense baranes. Hi ha tram amb ascensors, però 
no tot. Planteja si per l’amplada que hi ha, seria possible posar-hi rampa. Es 
passarà a serveis tècnics. 
 
La Núria González explica que des de l’IMPD i per tal de desenvolupar el Pla 
d’Accessibilitat ha contractat un Pla d’Ocupació amb 6 persones per que estan  
fent un diagnòstic de la Via Pública a 4 barris de cada Districte. Al 
d’Horta-Guinardó ho faran als barris de St Genís, Carmel, Guinardó i Horta. 
 
 
Es proposa que al proper consell es plantegi la possibilitat de poder participar 
als jardins d’Hiroshima el dia 21/9 que és el dia Internacional de la Pau. 
 
Es canviarà la data del proper consell. Ja es farà la convocatòria per mail. 
 
 
Finalitza la sessió a les 18.30h.  
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