
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL  de PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 
Data: 23 de març de 2017 
Lloc: Sala d’actes (2a planta) 
Hora: 18 h 
 
Presideix: 
Sra. Núria Gaig, presidenta- consellera del Consell Sectorial de Persones amb 
Discapacitat. 
Francisco Jose Guerrero, vicepresident del Consell i membre de l’entitat CA Nou Barris 
secció Discapacitats. 
 
Assistents: 
Maite Ruiz, Pilar Castillo de l’entitat ASENDI NB.  
Bertrand de Five de la Fundació Adaptado2 
Ricardo Galdeano de l’entitat Can Ensenya 
Anna Gimeno, treballadora social del centre GSIS Barcanova 
Consol Garcia, del Banc Solidari de Material Ortopèdic 
Meritxell Moreno, directora del Centre Ocupacional Can Carreras 
 
D’altres: 
Felix Cogolludo, consellera de Ciutadan’s de Nou Barris 
Xavier Fillol, conseller de Convergència de Nou Barris 
Jennifer Coronado, consellera de BComú de Nou Barris 
 
Convidats: 
Elisabet Benechito, de Barcelona Activa – Casa d’Oficis 
Carlos Antón, de Barcelona Activa – Casa d’Oficis 
Professors i alumnes de l’Escola Aloma del Districte de Nou Barris 
 
S’excusen: 
 
Josep Aguilar de l’entitat AFEM 
Miquel Gonzalez i Pura Ruiz del Club Esportiu Torre Baró- secció discapacitats 
Carmina Guinchard, directora del CEE Sant Joan de la Creu 
Marisa Rosa Diaz, Fundació Els Tres Turons 
Pilar Ibáñez  de l’entitat FRATER 
Mónica Serra del centre TEB Verdum 
Paquita del Rio de l’associació ACAF 
Jose Antonio Gonzalez de l’entitat ASENDI 
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Secretaria: Gemma Gàlvez i Flaqué. Secretaria de la taula. Técnica de Promoció i 
Suport de l’IMD.  
 
Servei Interpretació en llengua de signes: Pilar i Enric. No ha fet falta, per que les 
persones amb discapacitat auditiva s’han excusat. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
 
PRIMER PUNT .- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 

La Secretaria del Consell informa que s’ha enviat per correu electrònic l’acta de la sessió 

anterior, si algú dels assistents té alguna esmena o rectificació al respecte. Tothom hi 

està d’acord, per la qual cosa queda aprovada per majoria absoluta. 

 

SEGON PUNT .- Presentació del projecte de l’escola ALOMA, a càrrec de 

l’entitat ASENDI 

 

Els alumnes de 4 d’ESO de l’escola Aloma, aprofita l’assignatura d’aprenentatge i servei 
han fer un projecte sobre la supressió de Barreres i mirant l’accessibilitat a la Via 
pública al voltant de la seva escola. Aquest projecte ha tingut el seguiment i orientació 
de l’entitat ASENDI. El tutor responsable ha explica’t tota la feina realitzada i ha 
ensenyat la ubicació del que podríem dir “punts negres” d’accessibilitat en dues rutes al 
voltant del centre educatiu. Seguidament alguns alumnes han fet una petita 
representació teatral de les diverses dificultats que tenen les persones amb discapacitat 
per entrar en un comerç a comprar o quedar amb amics a fer un cafè. El vicepresident 
del consell els ha felicitat per la feina realitzada. Els professors també estan molt 
satisfets pel projecte i el treball realitzat pels alumnes.  
 
 
TERCER PUNT .-  Presentació de la Casa D’oficis  
 
 
Seguidament la consellera presenta a l’Elisabet Benechito i Carlos Anton, de la Casa 
D’oficis de Barcelona Activa. Presenten el projecte que s’està realitzant al centre Les 
Basses i del qual es poden beneficiar algunes entitats del Districte de Nou Barris. 
 
La Casa d’Oficis és un projecte que té una durada de dotze mesos amb 8 joves per 
especialitat i un expert-docent. Els alumnes tenen sis mesos de formació teòrica- 
pràctica (cobrament d’una beca per dia assistit) i sis mesos d’experiència pràctica en 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

equipaments i/o espais públics municipals (contracte de treball) realitzant un producte 
i/o servei. Les branques de formació són: Alfabetització Digital, Disseny gràfic 2D i 3D  
Disseny pàgines web. El període de pràctiques seria del 30 de juny al 29 de desembre 
de 2017.  
 
Els alumnes adquireixen:  
 

 Competències en les tècniques de l’ofici. Formació professionalitzadora. 
 Capacitat de treballar en equip 
 Hàbits laborals i actituds  - cultura en el treball  
 Hàbits en prevenció de riscos laborals 
 Responsabilitat i autoexigència 

 Capacitat d’organització i iniciativa  
 

Amb un objectiu: “Treballar amb qualitat” 
 
Poden participar Joves d’entre 16 i 24 anys, que estiguin a l’atur  (inscrits a l’Oficina de 
treball (OTG) com a demandants d’ocupació). El seu nivell formatiu mínim de Graduat 
en ESO.  No disposar d’un formació reglada de l’especialitat formativa. Els Joves 
preferiblement han de ser residents als barris : Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, 
Barceloneta, Raval Sud, Les Roquetes, Torre-Baró – Ciutat Meridiana, El Coll, El 
Poble Sec, La Marina de Port (La Vinya, Can Clos i Plus Ultra), La Trinitat Vella, El Bon 
Pastor – Baró de Viver, El Besòs i el Maresme, la Bordeta. 
 
Seguidament s’exposa la possibilitat d’oferir a les entitats un ajut per que els alumnes 
els assessorin i/o ajudin en les seves webs, o projectes en 2D o 3D. S’obre un torn de 
participació i es comenta la possibilitat de fer un facebook de les entitats que formen 
part del consell. Hi ha entitats que els agrada la proposta però d’altres no. S’acorda que 
cada entitat s’ho parlarà internament i ja faran arribar a la secretaria la seva decisió. 
 
 
 
QUART PUNT .-  Informació de les comissions 
 
 
El Sr. Francisco Guerrero, vicepresident del consell, informa del treball realitzat per les 
diverses comissions del Consell sectorial: 
 

     4.1.- Comissió sensibilització escoles 

Durant el mes de novembre es varen realitzar les diverses xerrades de sensibilització a 

6 escoles de Primària del Districte de Nou Barris. Enguany han participat: Esc Calderón 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

de la Barca, El Timbaler del Bruc, Marinada, Valldaura, Prosperitat i AiguaMarina. En 

total han estat 249 alumnes els quals han assistit en aquestes xerrades i que 

participaran a les properes jornades.  

Des d’aquí vull agrair a les entitats i serveis del consell que feu possible aquestes 

xerrades i també als seus usuaris. Com a vicepresident estic content d’aquesta feina, 

per que estem sembrant petites llavors de sensibilització als futurs professionals de la 

nostra ciutat. Heu estat 7 entitats i 15 usuaris, més 2 professionals els que heu 

participat, per tant gracies a tots i totes.  

Informar-vos que els propers dies 20 i 21 d’abril, al mati,  celebrarem les Jornades amb 

les escoles, al pati de la seu del Districte. Aquesta  activitat està relacionada amb les 

xerrades realitzades a les escoles. Participaran les escoles que abans he comentat i a 

més  s’inclourà la participació de l’Escola Especial Sant Joan de la Creu. 

Aquest any, ampliarem els tallers amb la col·laboració del Club Social de Pi i Molist. Per 

tant,  seran 10 estacions on els alumnes i professors podran realitzar tallers i jocs de 

sensibilització vers la discapacitat. Cal tenir present que aquestes Jornades,  han passat 

de celebrar-se  d’un dia, a dos dies, tenim la col·laboració del CRP amb material divers i 

amb els voluntaris de la Fundació Main i de la Fundació Adapta2. Esperem que tot surti 

bé i la climatologia ens sigui favorable. 

4.2.- Comissió Festa Major 

Us informem a continuació de totes les activitats que es portaran a terme dins la Festa 

Major, en les quals participem algunes entitats o bé estan adaptades per afavorir la 

inclusió. (s’adjunta document apart) 

4.3.- Comissió Accessibilitat Via Pública 

S’ha previst fer una reunió el proper dia 5 d’abril, a les 11h. El vicepresident comenta 

que és una comissió oberta i que poden participar més entitats. 

4.4.- Comissió Dia Internacional 

Es comenta que està pendent concretar dia i hora per a fer valoració de les activitats 

realitzades i fer-ne propostes. S’acorda realitzar aquesta reunió passades la festa major 

del Districte, es farà el dijous 8 de juny, a les 11h. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
CINQUÉ PUNT .-  Informacions vàries 
 
 
La Sra. Núria Gaig informa en relació a les zones peatonals de Barcelona, que ho ha fet 
arribar a la casa Gran, ja que s’ha observa’t que els col.lectiu de persones amb mobilitat 
reduïda tenen dificultats quan fan servir el servei de transport de porta a porta. 
 
 
 
SISÉ PUNT .-  Precs i preguntes 
 
 
El Sr. Bertrand de Five, explica que dins les Jornades la seva entitat aportarà  
voluntaris, però que si hi ha alguna entitat que conegui a persones que vulguin fer de 
voluntaris també poden venir.   
 

Sense més a dir, es tanca la sessió a les 20.30h 

 

 
 
 
 


