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1. Introducció
Us presentem a continuació el segon Informe de seguiment de la Mesura de
govern “Les Corts més inclusiu, les Corts Territori Socialment Responsable” que
comprèn el període transcorregut des del mes de març de l’any passat, en què
vam presentar el primer informe de seguiment, fins a l’actualitat.
Seguint la mateixa estructura de document que en el primer informe, en aquest
fem esment d’alguns dels aspectes que han condicionat la intervenció amb els
agents i entitats, i la realització d’alguns dels projectes previstos.
D’altra banda, tal com vam recollir en el primer informe, incorporem els projectes
i accions duts a terme en aquest període, agrupats al voltant dels eixos que
componen la Mesura.
El manteniment de les restriccions i les reiterades onades aparegudes a causa de
la covid-19 han fet que una bona part del treball que s’ha dut a terme hagi estat
molt semblant al del 2021, en què es va prioritzar el treball més individualitzat
amb les entitats de persones amb discapacitat i en l’atenció i cura cap a les seves
persones usuàries, i on també s’ha continuat mantenint la coordinació conjunta
amb les entitats a través del grup de treball d’Inclusió.
Malgrat aquests condicionants, el Districte manté ferm el seu compromís amb els
objectius de la Mesura, i també amb tot el conjunt d’agents, entitats i associacions
que contribueixen a fer de les Corts un districte referent en inclusió i fer de les
Corts un Territori Socialment Responsable. En l’actualitat, després d’aquests anys
de treball compartit, les Corts és un districte referent i capdavanter en l’abordatge
de la inclusió i la posada en marxa d’accions, projectes i serveis innovadors que
han donat resposta a les necessitats i les expectatives del col·lectiu.
El treball iniciat en anys anteriors, així com la readaptació d’algunes de les accions,
ha permès continuar alguns dels projectes ja iniciats i obrir-ne d’altres, dels quals
l’Ajuntament, a través del Districte i de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat, n’ha estat el prescriptor principal.
Així doncs, us presentem el segon Informe de seguiment de la Mesura
corresponent al període març 2021 - març 2022 amb el recull de les accions
realitzades i les que estan en procés, així com també els objectius més prioritaris
que cal treballar al llarg d’aquest any 2022.
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2. Accions desenvolupades en relació amb els eixos de treball
Eix 1: Promoure i prioritzar accions que han d’afavorir i facilitar el pas a una vida
independent amb qualitat dels col·lectius més vulnerables:
-

Inserció laboral i emprenedoria social
Habitatge i fórmules de vida independent

Accions desenvolupades o en procés:
HABITATGE
-

Tancament del projecte de vida independent de la Casa Bloc el 31 de
desembre de 2020 (dos pisos de vida independent):
Per decisió de les dues entitats gestores del projecte, el projecte de Pisos de
transició es va acabar el 31 de desembre, després d’haver estat en
funcionament des del setembre del 2018. Pels dos pisos hi han passat set
persones, una de les quals desenvolupa ja el seu propi projecte de vida
independent. Tant la Coordinadora d’Entitats Pro Persones amb Discapacitat de
les Corts com la Federació Plataforma de Persones amb Discapacitat de les Corts
han optat per continuar el projecte per separat posant en marxa dos pisos, que
tindran un caràcter definitiu i no de transició.

-

Inici dels dos projectes de vida independent amb caràcter definitiu amb la
Fundació Paideia i el Taller Ocupacional Ariadna per posar-se en marxa el
primer trimestre del 2021:
Ambdues entitats han presentat els projectes respectius de vida independent
amb caràcter definitiu. El pis de la Fundació Paideia, amb sis places, es posa en
marxa a principis de març, i el del Taller Ocupacional Ariadna, amb capacitat
per a tres persones, cap a mitjan de març. El Taller Ocupacional Ariadna està
treballant per aconseguir posar en funcionament un segon pis a final d’any en
el mateix edifici amb també tres places.
L’IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) i el Districte van
celebrar diverses reunions per donar suport i concretar els respectius
projectes. Pel que fa a la subvenció, el suport municipal en aquests dos
projectes serà el mateix que s’havia donat per al projecte dels pisos de Casa
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Bloc. El seguiment també es mantindrà de la mateixa manera a través de la
Comissió de Seguiment del projecte.
Els dos pisos de vida independent es van posar en marxa el passat mes de març
del 2021 i compleixen, doncs, el primer any de funcionament assolint els
objectius fixats en els projectes respectius.
-

El pis de la Fundació 1957 Pro Persones amb Diversitat Funcional i la
Coordinadora Pro Persones amb Discapacitat de les Corts dona cabuda a sis
persones. El projecte “Per fi a la meva llar” va iniciar-se amb un funcionament
de dilluns a divendres pel període març-octubre del 2021 i, a partir d’aquest
mes, va passar de dilluns a dissabte al matí. Actualment només es pot dur a
terme un cap de setmana al mes, atès que la subvenció sol·licitada en la
convocatòria a la qual van concórrer de l’Obra Social la Caixa va ser denegada. El
passat 15 de novembre va tenir lloc la reunió de la comissió de seguiment del
projecte, amb els representants del Districte i l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat (IMPD), en què l’entitat va manifestar l’alt grau de satisfacció
pel projecte, tant per part dels responsables de l’entitat com de les persones
participants i les seves famílies. Aquest projecte compta amb el suport
municipal de 40.000 euros (20.000 euros atorgats pel Districte i 20.000 euros
més per l’IMPD).

-

El pis de vida independent del Taller Ocupacional Ariadna i Federació
Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat de les Corts acull tres
persones i està ubicat al carrer de Nàpols, 267, del districte de l’Eixample. El
suport educatiu del projecte va a càrrec també de la Fundació Reto, també del
districte de les Corts. El projecte amb el nom de “Pis d’Autonomia amb Suport”
va iniciar-se el passat mes d’abril del 2021 amb un funcionament de dilluns a
divendres, i té lloc un cap de setmana al trimestre. Igual que amb el cas de la
Fundació 1957, la subvenció sol·licitada en la convocatòria a la qual van
concórrer de l’Obra Social la Caixa va ser denegada. El passat 17 de novembre
va tenir lloc la reunió de la Comissió de Seguiment del projecte, amb els
representants del Districte i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat,
on l’entitat va manifestar l’alt grau de satisfacció pel projecte, tant per part dels
responsables de l’entitat, com de les persones participants i les seves famílies.
Aquest projecte, igual que l’anterior, compta amb el suport municipal de
40.000 euros (20.000 euros atorgats pel Districte i 20.000 euros més per
l’IMPD).
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Aprovació en el pressupost municipal de l’expropiació de l’espai de Can Reig per
a la ubicació de la futura llar-residència per a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual del districte de les Corts.

INSERCIÓ LABORAL
-

Servei de repartiment a domicili del Centre d’Higiene Mental:
Fins al març del 2021, creix i s’amplia el servei, a més del Mercat de les Corts, al
Centre Comercial l’Illa, el Mercat de la Concepció, el Mercat de Sant Gervasi i els
eixos comercials de proximitat de les Corts: el Cor de les Corts, Eix Comercial
Sants - les Corts i Mirall de Pedralbes. Alguns indicadors d’aquest projecte que
en mostren el seu creixement són:
o En l’actualitat el projecte disposa de 15 treballadors/es.
o El nombre de clients a la base de dades de les Corts és de 1.500.
o En el cas del Mercat de les Corts, el creixement del darrer any va ser del
484%.
El volum de facturació al Mercat de les Corts en el darrer any es va triplicar en
relació amb anys anteriors.
A partir del març del 2021 el servei manté els punts de repartiment esmentats
a l’informe anterior i n’afegeix un més: la Farmàcia Oller de la plaça de la
Concòrdia. Es tracta d’un projecte consolidat, on l’evolució dels indicadors en
el darrer any és la següent:
o El nombre de persones treballadores del servei és de 18.
o Pel que fa al Mercat de les Corts, ha mantingut en el 2021 els indicadors
del 2020, quan va fer un creixement important amb motiu de la
pandèmia. Aquest any s’han fet 66 nous clients (6,72%) i en l’actualitat
el nombre total de clients és de 1.048.
o Centre Comercial l’Illa, 113 clients; Mercat de la Concepció, 405 clients
o Resta de serveis: prop dels 2.000 clients actius.
S’ha començat a treballar amb l’entitat per tal de trobar un espai que pugui
ser la seva seu o centre d’operacions.
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Represa del Grup de Treball (Grup Motor) del projecte de Comerç i Turisme
Accessible i Responsable:
Des del març del 2020 fins al març del 2021, malgrat la difícil situació per la
qual passava el sector comercial i turístic del Districte a causa de la pandèmia,
es van celebrar dues reunions del grup motor per replantejar l’estratègia del
projecte.
Es van reprendre els contactes amb tots els membres del grup motor del
projecte de Comerç i Turisme Accessible i Responsable, per reactivar-lo
després d’un any on va ser del tot impossible dur a terme cap acció atesa la
situació generada per la covid a tot el sector turístic i comercial. Després
d’aquest primer contacte individualitzat amb cada un dels agents es va
programar, tal com s’havia acordat a la primera reunió, una trobada del grup
motor per treballar la incorporació d’operadors de l’àmbit de la restauració i
alguns dels grans clubs esportius del districte per l’important impacte turístic i
econòmic que tenen en el territori.
Les reiterades onades de la covid-19 han fet molt difícil reprendre el treball del
grup motor al llarg del darrer any. S’han mantingut contactes amb els diferents
agents, i s’han fet accions de forma més individualitzada o sectorial amb el
sector comercial, però no ha estat possible amb el sector hoteler. El passat mes
de desembre es va reprendre el contacte amb tots per tal de reactivar el grup
motor aquest 2022 i plantejar un programa de treball progressiu. Està previst
que en aquest primer trimestre de l’any, i segons l’evolució de la pandèmia, es
pugui fer una trobada del grup motor, en què també s’acabi de confirmar la
incorporació dels representants del sector de la restauració i el sector esportiu, i
es presenti un pla de treball per a tot l’any 2022.

-

Instal·lació de la Guingueta de la Creu de Pedralbes:
En l’actualitat està pendent de posar-la en marxa perquè Endesa encara no ha
connectat l’escomesa de llum. El Districte de les Corts ha col·laborat amb
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins en el seu disseny i condicions, de manera
que es preveu que un/a treballador/a de la plantilla sigui una persona amb
discapacitat i un/a altre/a treballador/a, una persona en situació d’exclusió
social.

-

Incorporació d’un/a treballador/a amb discapacitat a la plantilla del Districte
de les Corts:
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Fruit de la convocatòria de 27 places d’ajudant de serveis auxiliars en règim de
contractats laborals dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual, el passat
18 de gener es va incorporar al Districte de les Corts un treballador adscrit a la
Direcció de Serveis a les Persones. Després d’haver superat el procés de selecció
passant diferents proves i una entrevista personal, en aquests moments encara
en fase de formació i adaptació al seu lloc de treball, està previst que
desenvolupi tasques de suport en diferents direccions i equipaments del
Districte. El procés d’adaptació i seguiment el fan els responsables tècnics del
districte i de l’Equip d’Assessorament Laboral de l’IMPD.

-

Projecte d’Emprenedoria Social per part de la Fundació 1957 de Paideia:
S’ha començat a parlar amb els responsables de la Fundació 1957 sobre quin
tipus de suport pot oferir el Districte per posar en marxa un projecte
d’emprenedoria social en l’àmbit de la fabricació de gelats i restauració. La
Fundació està elaborant el pla de negoci del projecte i des del Districte s’ha
obert la possibilitat de donar-los suport en la cerca d’espais i recursos per fer-ho
viable.

-

Contractació de persones amb discapacitat al Festival Jardins de Pedralbes
2021:
L’empresa organitzadora del festival va contractar tres persones amb
discapacitat durant el festival per dur a terme tasques de control d’accessos i
suport a l’equip de manteniment dels jardins. El Centre d’Higiene Mental (CHM)
valora positivament que s’ofereixin possibilitats d’inserció laboral a persones
amb problemes de salut mental. Enguany, el nombre i els perfils de feina
sol·licitats ha variat en relació amb les edicions anteriors.

-

Adjudicació del contracte menor amb concurrència “Suport logístic als actes
culturals del districte per a l’any 2021” al Centre d’Higiene Mental de les Corts
(CHM):
Aquesta adjudicació promou la inserció laboral de persones amb problemes de
salut mental en la tasques de suport per a l’organització d’actes, com ara
control d’accessos, muntatge i desmuntatge d’espais i informació a les persones
assistents, entre d’altres.
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-

Inserció laboral de persones amb discapacitat en el Trofeu Comte de Godó:
S’ha reiniciat el treball amb Reial Club de Tennis Barcelona per a la contractació
de persones amb discapacitat dins de l’edició del Trofeu Comte de Godó
d’aquest any 2022. El Districte col·labora amb l’organització de l’esdeveniment,
amb l’objectiu de convertir el torneig en el referent estatal de torneig sostenible
i en el desplegament de mesures de tipus social. L’edició d’enguany, que tindrà
lloc del 16 al 24 d’abril, està plantejada sense restriccions.

-

Contractació d’una persona amb discapacitat a l’Ateneu de Fabricació de les
Corts:
El nou contracte de l’Ateneu de Fabricació de les Corts requeria al nou
adjudicatari contractar una persona amb discapacitat perquè s’incorporés a
l’equip de treball de l’equipament. Aquesta persona es va incorporar el passat
16 de novembre i fa tasques d’enllaç entre les entitats socials de la ciutat i
l’Ateneu. Les seves funcions són organitzar visites amb els diferents col·lectius
amb discapacitat, visibilitzar i potenciar tot el treball que s’està fent des de
l’Ateneu en l’àmbit de la inclusió social, planificar i organitzar jornades
inclusives on es presentin projectes relacionat amb la inclusió, es facin debats,
es recullin propostes de nous projectes, etcètera, i també participar en les
diferents fases d’avaluació i testatge dels projectes inclusius desenvolupats.

Eix 2:Pensar els equipaments, serveis i espais públics amb clau d’accessibilitat
universal, garantint que tothom pugui gaudir-ne; fent èmfasi en tots els
aspectes: espais, activitats i projectes, professionals, comunicació, etcètera.
I vetllar per sensibilitzar els agents privats del territori perquè incorporin també
aquesta mirada inclusiva en les seves accions.

-

Accions per convertir la Ludoteca Guitard en el referent de ludoteca inclusiva i
accessible:
Al març del 2021 ja s’havien incorporat, en els contractes de la Ludoteca Guitard
i dels Equipaments i Promoció de Joves, clàusules que afavoreixen la plena
inclusió en aquests equipaments de les persones amb discapacitat, reforçant en
els criteris de valoració d’aquestes licitacions:
o L’increment d’hores de formació dels professionals que hi treballen,
posant l’èmfasi en la formació específica d’atenció a la diversitat.
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o Una bossa amb un mínim de 200 hores de monitor/a de suport, per
garantir l’atenció als infants, adolescents i joves amb discapacitat que
vulguin participar en les activitats i els serveis.
El mes de gener del 2021, el Districte de les Corts i l’IMPD han definit el repte
d’innovació per convertir la Ludoteca Guitard en un equipament més accessible,
posant-hi en marxa solucions tecnològiques. El repte està dotat amb 40.000
euros de finançament (20.000 euros atorgats pel Districte i 20.000 euros més
per l’IMPD), i compta amb el suport tècnic de la Fundació Mobile World Capital i
l’Àrea d’Agenda 2030 de l’Ajuntament, que, a més, seran els responsables de
buscar els operadors que proposin solucions a aquests reptes. El procés de
selecció comptarà també amb la participació dels tècnics i tècniques del
Districte i l’IMPD. La selecció i tria de les propostes finals, més la fase
d’implementació i prova pilot d’aquestes solucions, s’allargarà fins al mes de
gener del 2023.
-

Diagnòstic de l’accessibilitat dels jardins de Magalí:
El dia 3 de desembre de 2020, per commemorar el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, es va realitzar la Maphaton per fer el diagnòstic
d’accessibilitat dels jardins de Magalí i els seus entorns. Activitat realitzada amb
entitats de persones amb discapacitat del territori, tècnics municipals i el suport
tècnic de la UPC.

-

Projectes d’accessibilitat a l’espai públic:
S’ha treballat en els projectes de les àrees infantils dels jardins de Margarita
Rivière, el gronxador dels jardins de Vicens Vives, i s’està treballant també en
l’accessibilitat de la zona ludicoesportiva dels jardins de Josep Munté.

-

Conveni de manteniment dels parterres de Benavent:
El desembre del 2021 es va signar el conveni de col·laboració entre l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins, el Districte de les Corts i el Taller Ocupacional
Ariadna per tal que les persones usuàries d’aquesta entitat siguin les
responsables de tenir cura i de fer el manteniment dels parterres situats al
carrer de Benavent, entre els trams del carrer de Felipe de Paz i l’avinguda de
Madrid. Des de Parcs i Jardins es dona formació a aquestes persones i també,
juntament amb el Districte, es fa el seguiment de la seva tasca. El Districte ha
participat en el disseny del projecte, la redacció de part del conveni i també en
el seguiment del treball, conjuntament amb els responsables de l’entitat.
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Accions inclusives del Casal de Joves, l’Espai Jovecardí i el Punt d’Informació
Juvenil:
Aquests equipaments han desenvolupat també diferents accions inclusives
adreçades a públic juvenil, entre les quals destaquem:
● Taller de llengua de signes catalana (nivell iniciació i nivell intermedi).
● Sortides culturals inclusives (espectacles traduïts a la llengua de signes).
● Podcast “Biblioteca vivent” amb l’aula d’acollida de l’IES Les Corts.
● Traducció a llengua de signes dels podcasts gravats.
● Club de la feina per a joves amb diferents perfils socioeconòmics.
● Exposicions d’espais participatius al PIJ amb diferents temàtiques inclusives:
per exemple, contra la LGTBI-fòbia, contra el racisme, campanyes de
conscienciació contra la drogoaddicció.
● Acompanyament individualitzat a persones amb diversitat funcional per a la
recerca de plans d’ocupació i d’oci.
● Artteràpia amb un grup de diversitat funcional per a cinc joves adolescents,
com a requisit s’ha tingut en compte que superin el 55% de discapacitat
intel·lectual.
● Xerrades amb joves i per joves CSMIJ I CSMA, com afecta la pandèmia a la
salut mental.

-

Accions inclusives al Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart:
Aquest equipament té la inclusió com un dels seus eixos de treball, i cal destacar
que al llarg del 2021 s’han dut a terme 44 accions (activitats puntuals, projectes,
exposicions) de caràcter inclusiu amb entitats com el Centre d’Higiene Mental de
les Corts, l’Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3, el Taller
Ocupacional Ariadna, l’Escola Jeroni de Moragas i el Centre Ocupacional Les Corts.

-

Formació en atenció i tractament a les persones amb discapacitat per a tots els i
les professionals del Districte:
Els dies 20 i 25 d’octubre a la seu del Districte l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya B1+B2+B3 es van impartir dues sessions de formació amb l’objectiu de
donar eines al personal del districte sobre com tractar i atendre les persones amb
discapacitat. L’assistència a les dues sessions de formació va ser d’un total de 78
persones.
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Per al 2022 s’està treballant en l’elaboració d’un projecte d’acció formativa a
càrrec de diferents col·lectius del Districte i que també perquè es pugui oferir a
altres equipaments, serveis municipals i empreses del territori, així com a entitats i
associacions d’àmbits diversos de les Corts.

-

Incorporació de serveis d’accessibilitat a les iniciatives promogudes des del
Districte:
Tal com s’ha fet des de fa anys, el districte ha vetllat per incorporar en els seus
actes esdeveniments i projectes significatius, serveis d’accessibilitat a la
comunicació per tal de garantir la inclusió de les persones amb discapacitat, i
tothom que se’n pugui beneficiar (persones grans, persones nouvingudes, etcètera)
en el calendari festiu i a la vida comunitària del districte. Per fer-ho efectiu es
disposa d’un contracte de comunicació accessible que permet incorporar la
interpretació de llengua de signes, la subtitulació en pantalla (en directe i
enllaunada), l’audiodescripció i les visites anticipatives i tàctils segons ho requereixi
la idiosincràsia de cada esdeveniment. D’altra banda també es disposa d’un
contracte específic per implementar el sistema Wheris als productes de
comunicació escrits, convertint el text en locucions, per fer-lo accessible a persones
amb discapacitat visual. Aquest sistema s’ha implementat al programa de Festa
Major, al del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i al de Nadal.
Així doncs, la Festa Major és un clar exemple d’aquesta aposta per l’accessibilitat
universal, com també ho són l’acte de celebració del Dia Internacional de les
persones amb Discapacitat, l’encesa de llums, la Cavalcada de Reis, el Carnestoltes i
el CircCorts.
De cara al 2023 està previst tenir un contracte més ampli per incloure-hi totes
aquests serveis de comunicació accessible i per oferir-ne de nous, i així fer cada cop
més real el repte d’assolir l’accessibilitat universal en tot allò que es realitza i
s’impulsa des del districte adreçat a la ciutadania.

Eix 3: Ampliar la xarxa d’agents que formen part de l’Espai d’Inclusió, prioritzant
la incorporació d’empreses, tant del territori com de la resta de la ciutat.
D’aquest eix no s’ha pogut dur a terme cap acció específica, a causa de la crisi
generada per la covid-19. S’han mantingut contactes amb algunes de les empreses,
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entitats i associacions del districte per alguns dels projectes que estan en marxa,
però la conjuntura global no ha propiciat el treball de presentació i difusió de la
nova mesura, ni sessions de treball per planificar accions i col·laboracions futures.
L’ampliació de la xarxa d’agents segueix sent un objectiu prioritari que cal treballar
en la mesura que sigui possible al llarg del 2022.
Pel que fa a les entitats de persones amb discapacitat, l’any passat es va contactar
amb el Centre Especial de Treball BASEDI ubicat al passatge de Pere Rodríguez, 14,
del barri de la Maternitat i Sant Ramon. Aquesta entitat s’incorpora com a nova
entitat/agent, que pels serveis que realitza pot esdevenir un recurs per a l’ocupació
de persones amb discapacitat, alhora que pot ser també una entitat que pugui
prestar serveis en empreses, entitats i al mateix districte i altres àmbits de la
mateixa Administració pública.

Eix 4: Generar accions de proximitat, amb la xarxa d’agents del territori, per
contribuir a la lluita contra el canvi climàtic: reciclar, reduir, reutilitzar,
promoure la mobilitat sostenible, el consum responsable, etcètera.
Els nous contractes de joves i Ludoteca Guitard tenen incorporades les mesures
contractació pública sostenible, així com mesures de gestió ambiental dels
equipaments i serveis corresponents.
En l’àmbit de promoció social, tal com hem assenyalat anteriorment, s’ha
posat l’èmfasi en les accions que contribueixen al lleure i l’atenció social de les
persones amb discapacitat, i també en els programes de respir cap a les seves
famílies i cuidadors/es. En aquest sentit, cal destacar:
-

Renovació de l’autorització d’ús per al curs 2021-2022 del projecte “Temps per
tu” infantil a la Ludoteca Guitard:
Aquest projecte, impulsat per l’IMPD i d’àmbit de ciutat, està adreçat a infants
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies i té lloc un dissabte al mes a
l’equipament esmentat.
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Realització del projecte “Temps d’oci” per a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual:
Durant el 2020 es va donar continuïtat al conveni del projecte “Temps d’oci” per
cobrir tots els períodes de vacances (Setmana Santa, Estiu i Nadal) donant
servei a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
Malgrat les restriccions, el projecte es va desenvolupar per donar servei i respir
a les famílies, i també espais d’oci i lleure a les persones amb discapacitat.
Durant el període de vacances de Nadal es van inscriure un total de 18
persones, finalment només hi van participar, per motius de prevenció i
problemes de tipus d’organització familiar, un total de 13 persones i 4
educadors/es.
Durant el 2021 s’ha dut a terme en els tres períodes de vacances (Setmana Sant,
Estiu i Nadal) amb l’objectiu de donar estones de respir a les famílies i alhora
oferir una oferta de lleure de qualitat per a aquestes persones. El 2021 aquest
projecte ja ha estat amb conveni, amb un total de 17 dies d’activitat i una
participació de 41 persones. Les Corts és l’únic districte de la ciutat que fa
aquesta oferta en tots els períodes de vacances.

-

El projecte “Espectacles familiars accessibles” s’ha mantingut també al llarg de
tot l’any 2021, encara que la covid-19 n’ha condicionat l’assistència de públic.
S’han dut a terme 3 sessions durant el 2021 amb una assistència aproximada de
15 espectadors/es amb discapacitat. Aquest projecte es comparteix amb els
districtes de l’Eixample i Sant Martí amb l’afany d’estendre l’accessibilitat
comunicativa en l’àmbit de la cultura a diversos equipaments de proximitat, i es
compta amb el suport tècnic de l’IMPD. Consisteix a dotar de serveis
d’accessibilitat comunicativa (interpretació de llengua de signes,
audiodescripció, subtitulació en pantalla, visita anticipativa i tàctil) espectacles
teatrals de caire familiar. El diumenge 17 d’octubre es va fer accessible
l’espectacle “Arc de Sant Martí” de la companyia A la mà de l’artista, i el 12 de
desembre, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat, es va fer l’espectacle “Els tres porquets i el llop especulador”
de la companyia POT-Teatre de Femarec, formada per actors i actrius amb
discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental.

-

S’ha iniciat el treball per impulsar a les Corts un projecte de Ràdio Inclusiva.
S’està treballant amb Ràdio Ona de Sants, que està interessada en el projecte, i
en l’actualitat ja han començat a emetre alguns podcast amb l’Associació
Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3. L’objectiu és incorporar a la
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programació ja existent del territori de Sants, informació també del districte de
les Corts i dotar-la de contingut de tot tipus, posant una èmfasi especial en la
inclusió i la participació de les entitats que puguin estar-hi interessades. Fa uns
anys ja es va fer formació amb entitats de persones amb discapacitat (Taller
Ocupacional Ariadna, Centre Ocupacional les Corts, Centre d’Higiene Mental i
Associació Esclat).

-

De l’octubre al desembre del 2021 es van fer visites guiades accessibles de
rutes de districte per a entitats de persones amb discapacitat, de salut i per als
i les participants al programa Radars. L’Associació Discapacitat Visual Catalunya
B1+B2+B3 va participar a la ruta “Art en Diagonal” el 20 de novembre, i el 22 i
23 de desembre ho van fer persones usuàries i voluntàries del programa Radars.
L’1 d’octubre dos grups de persones amb Alzheimer i els i les seves
acompanyants membres de la Fundació ACE van participar a la visita guiada del
casc antic de les Corts; el 26 de novembre i el 15 de desembre ho van fer
alumnes de PFI Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius de
l’Escola Paideia, el Taller Ocupacional Ariadna hi va participar el 10 de
desembre, i el Centre Ocupacional les Corts, el 14 del mateix mes. El 22 de
desembre la Fundació ACE va fer la ruta del barri de Pedralbes. Cada visita
guiada estava prevista per a un màxim de 15 persones i es va omplir en cada
edició, amb una participació total de 150 persones.
Actualment hi ha definides sis rutes de districte. Dues d’elles, la ruta del nucli
antic de les Corts i la del barri de Pedralbes, disposen de material de suport a la
comunicació en braille, relleu, lectura fàcil i pictogrames. A més a més s’ofereix
el servei d’interpretació de llengua de signes a demanda a totes les rutes. De
cara al 2022 es preveu crear més material de suport per fer accessibles les
quatre rutes restants.
Cal destacar el caràcter ludicocultural i de coneixement de l’entorn que té
l’activitat i la bona valoració que han fet tant les entitats de persones amb
discapacitat com les entitats de Salut i els grups de Radars.

-

La Festa Major de les Corts és un dels moments més emblemàtics del calendari
festiu del districte i un exemple clar de l’aposta per la inclusió i l’accessibilitat
amb l’objectiu que sigui una festa per a tothom.
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Com ja s’ha mencionat anteriorment, el programa es fa accessible per a
persones amb discapacitat visual mitjançant el sistema Wheris.
El pregó ofereix el servei de subtitulació en pantalla en reproducció en directe i
interpretació en llengua de signes in situ. Les pregoneres del 2021 van ser les
gimnastes del Club Esportiu Jeroni de Moragues, un club de gimnàstica rítmica
arrelat al districte format per noies amb discapacitat intel·lectual. L’acte
d’homenatge a les entitats i de proclamació del cortsenc i la cortsenca de l’any
també disposa del servei de subtitulació en reproducció en directe i amb el
d’interpretació de llengua de signes in situ. Es porta a terme el torneig de
Hockey+, modalitat de hoquei adaptada a jugadors/es amb discapacitat
intel·lectual; la cursa (aquest any a causa del condicionant de la pandèmia va ser
una passejada) de la paràlisi cerebral, rutes guiades de districte obertes a tota la
població amb el servei d’interpretació de llengua de signes a demanda, i un
espectacle de dansa inclusiva a la plaça de Comas. Any rere any es renova el
caire accessible i inclusiu de la Festa Major i s’amplia l’oferta en aquesta
direcció.

-

Per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de
desembre es va dur a terme una flashmob oberta a tothom a la plaça de Comas,
amb una gran implicació de les entitats de persones amb discapacitat del
districte (Taller Ocupacional Ariadna, Centre d’Ocupació les Corts, Escola Jeroni
de Moragas, Escola Paideia, Escola Esclat, Associació Discapacitat Visual
Catalunya B1+B2+B3, Fundació ASPASIM, Fundació Hope&Help, Centre
d’Higiene Mental de les Corts, Associació per la Integració Laboral ALCIL,
Fundació Reto, Coordinadora Entitats Pro Persones amb Discapacitat de les
Corts, Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del
Districte de les Corts). El projecte de la flashmob es va fer de manera conjunta
amb els districtes de Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, i
també va participar-hi el centre de rehabilitació d’un camp de persones
refugiades de Jordània. El mateix 3 de desembre també es va il·luminar de color
taronja, de 18.00 a 22.00 h, la façana del Centre Cívic Can Deu, atès que la
façana de la seu del Districte estava en obres de rehabilitació. Les rutes
accessibles ofertes a entitats de persones amb discapacitat que s’han mencionat
anteriorment també formen part de la programació del Dia Internacional, així
com l’espectacle accessible “Els tres porquets i el llop especulador” de la
companyia POT-Teatre de Femarec, presentat al Centre Cívic Tomasa Cuevas el
19 de desembre, i les accions culturals inclusives o que tracten el tema de
discapacitat (exposició, conferència i documental sobre la fibromiàlgia, conte
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sobre les discapacitats, espectacle de dansa accessible) dutes a terme en
equipaments culturals de proximitat (centres cívics Joan Oliver - Pere Quart i
Josep M. Trias i Peitx i Biblioteca Montserrat Abelló).

Eix 5: Potenciar la participació dels diferents agents a través dels espais
corresponents, fent-los partícips del disseny i desenvolupament de la Mesura:
línies estratègiques, prioritats per atendre, accions per dur a terme,
metodologies de treball, etcètera.
Atès que des del març del 2021 fins al març del 2022 les restriccions i la
inestabilitat social a causa de la pandèmia s’han mantingut de manera oscil·lant,
s’ha posposat la presentació de la Mesura i l’activació del treball conjunt en els
diferents consells, comissions i grups de treball del districte, exceptuant el Grup de
Treball per la Inclusió, al qual es va presentar la mesura a febrer del 2020 i se li va
demanar la col·laboració per identificar accions per àmbits i eixos d’actuació.
La previsió per al 2021 de presentació de la Mesura en els següents òrgans de
participació va ser la següent:
–
–
–
–
–
–
–

Grup Intern de Millora per la Inclusió (àmbit districte)
Consell Escolar de Districte
Consell de Salut
Taula de Salut Mental
Grup de Treball de Gent Gran
Taula Jove
Etcètera

A més de la presentació de la Mesura, es tractarà de treballar conjuntament amb
aquests àmbits per promoure projectes i accions que contribueixin a fer de les
Corts un territori socialment responsable, i a participar de manera activa en les
diferents iniciatives que s’impulsin, fent-ho d’una manera molt transversal.
Com a conseqüència de la crisi generada per la covid-19, no s’han pogut abordar
les accions següents:
-

Ampliar el treball amb altres col·lectius vulnerables, tal com recollia la mesura
de govern.
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-

L’Espai d’Inclusió no ha pogut celebrar la trobada anual donades les restriccions
i la naturalesa d’aquest acte.

-

La situació també ha fet que hagi estat del tot impossible contactar amb nous
possibles agents de la xarxa d’inclusió, i treballar amb els existents: empreses,
entitats, universitats i associacions.

-

El desenvolupament de projectes i accions que implicaven contacte social i
interacció de col·lectius.

Com s’ha dit anteriorment, i a causa de la situació social i sanitària, durant el 2021
s’ha prioritzat el treball individualitzat amb els diferents agents.
Tot i això, el 30 de novembre de 2021 es va convocar de manera presencial i en
línia el Grup de Treball per la Inclusió, per informar les entitats de persones amb
discapacitat dels projectes i iniciatives duts a terme des de l’inici de la nova
mesura i se’ls va presentar la proposta de pla d’acció d’inclusió des del gener del
2022 fins al maig del 2023.
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3. Prioritats per treballar durant el 2022
A partir del mes de març del 2022 i tenint en compte que la situació sanitària té
perspectiva de millora i, per tant, s’obre la possibilitat de reactivar accions i
projectes que s’havien deixat en espera i iniciar-ne de nous, les prioritats i línies de
treball, seran les següents:
-

Continuar mantenint l’atenció a les diferents entitats i associacions del
districte per garantir-ne el bon funcionament, donant-los suport en aquells
casos que ho requereixin, vetllant especialment pel benestar de les seves
persones usuàries.

-

Suport a la direcció del projecte d’inclusió per tal de reactivar el treball amb els
diferents agents.

-

Reprendre de manera progressiva, a mesura que la situació sanitària ho
permeti, alguns dels projectes que s’havien anat realitzant i poder-ne iniciar de
nous:
•

Fer inclusiva i accessible la Ludoteca Guitard.

•

Fer formació en inclusió i accessibilitat als professionals dels
equipaments de proximitat del districte i als agents de l’Espai d’Inclusió.

•

Treballar per augmentar l’oferta d’esport inclusiu al districte: fer
inclusiu el Kilòmetre de les Corts, reactivar el projecte de curses
d’orientació inclusives per a infants i per a persones adultes.

•

Continuar treballant perquè augmenti l’oferta d’actes, accions,
projectes i serveis promoguts des del Districte amb mesures
d’accessibilitat comunicativa.

•

Reactivar el grup motor de Turisme i Comerç de les Corts.

•

Continuar donant suport als dos projectes d’habitatge de vida
independent per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

•

Donar suport a la implantació del projecte de Ràdio Inclusió a les Corts.
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•

Continuar donant suport al projecte d’oci inclusiu per a persones
adultes amb discapacitat intel·lectual “Temps d’oci a les Corts” durant
els tres períodes de vacances (Setmana Santa, Estiu i Nadal).

•

Continuar amb l’aposta de treballar per oferir oportunitats d’inserció
laboral per a persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables
(Torneig Comtes de Godó, Guingueta de Pedralbes, Festival Jardins de
Pedralbes, equipaments i serveis municipals, etc.).

•

Reactivar la Campanya del Nadal Inclusiu de les Corts.

-

Reprendre també el contacte amb els agents de la xarxa d’inclusió del districte
i poder-los implicar en els projectes esmentats. Sempre que la situació
sanitària ho permeti, o bé pensant altres modalitats, convocar i reunir de nou
els membres de l’Espai d’Inclusió 20+20+20.

-

Commemorar el 10è aniversari de la primera mesura de govern aprovada pel
Districte, adoptant el compromís de treballar per la inclusió i sent un districte
referencial a la ciutat en aquest àmbit. Desenvolupar un programa d’actes al
llarg de l’any per celebrar aquest aniversari, comptant amb la participació, la
complicitat i el suport dels diferents membres de la xarxa d’inclusió, i dels
serveis i equipaments municipals del districte i la ciutat.
El 10è aniversari ha de ser la palanca que permeti reactivar el moviment i la
xarxa d’inclusió del districte a través de la represa d’alguns projectes i de la
realització de nous que impliquin tots els agents, i facin de les Corts un territori
socialment responsable (TSR) i alineat amb els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS).
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