
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL  de PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 
Data: 28 de setembre 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 i Jose Antonio Gonzalez de l’entitat ASENDI NB. 
Bertrand de Five de la Fundació Adaptado2 
Mónica Serra, treballadora social del centre TEB Verdum 
Núria Homet, treballadora social del centre CO Can Carreras 
 
D’altres: 
Felix Cogolludo, consellera de Ciutadan’s de Nou Barris 
Manel Cubero, conseller de B Comú de Nou Barris 
Vicente Moreno, veí de Nou Barris 
Ramon Munt, comissió LGTBI-FESOCA, grup de sords-Casal Lambda 
 
S’excusen: 
 
Meritxell Moreno, directora del Centre Ocupacional Can Carreras 
Ricardo Galdeano, treballador social de l’entitat Can Ensenya 
Anna Gimeno, treballadora social del centre GSIS Barcanova 
Consol Garcia, referent del Banc Solidari de Material Ortopèdic 
Josep Aguilar, referent 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 
Paquita del Rio de l’associació ACAF 
  
Secretaria: Gemma Gàlvez i Flaqué. Secretaria de la taula. Técnica de Promoció i 
Suport de l’IMD.  
 
Servei Interpretació en llengua de signes: Enric Lluch 

Direcció de Serveis a les Persones 
Districte de Nou Barris 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93 402 70 00 
www.bcn.cat/noubarris 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

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 .- . Informació  valoració dels monitors de suport per infants i 

joves amb Discapacitat a la campanya d’Estiu – Districte de Nou Barris, a 

càrrec de la Núria Gaig, consellera de discapacitats. 

La consellera comenta la valoració del servei de monitors de suport per a infants i joves 

amb Discapacitat. Com tots sabeu, l’Ajuntament de Barcelona organitza cada any,  la 

campanya d’estiu adreçat a tots els infants i joves de la Ciutat de Barcelona per que 

gaudeixin d’activitats d’oci com colònies, casals, campaments, etc...En aquesta 

campanya, a part de obrir-se un període de beques també s’hi atorguen -  per part de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  - monitors de suport per ajudar i 

facilitar la participació dels infants i joves amb Discapacitat de la ciutat de Barcelona. 

Aquest any, el Districte de Nou Barris han participat un total de 71 infants i joves amb 

Discapacitat. Pensem que és un bon nombre i la valoració d’ells és molt positiva. 

 

 
TERCER PUNT .- Informació de les comissions, a càrrec de Francesc Guerrero, 
vicepresidents del consell. 
 
El Vicepresident informa del treball realitzat de les diverses comissions: 
 

 
3.1.Comissió Dia Internacional Persones amb Discapacitat 

La comissió es va reunir el passat 15 de juny i va  fer una primera programació que us 

comentem, i està oberta a més propostes si creieu adient. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Activitat esportiva – tipus caminada. És una activitat que gestionen el 
Francisco Guerrero i Bertrand de Five. Queda pendent que facin arribar a la 
comissió tota la informació de l’activitat per escrit. Concretant dia, hora, lloc i 
tipologia de l’activitat.  
Aquesta activitat quedar ajornada , per raons familiars del vicepresident, era una 
de les persones implicades en l’activitat i es creu convenient ajornar pel proper 
curs. 

 
2. Presentació de la maqueta tàctil, que estan realitzant els alumnes de la 

CASA OFICIS. Proposta de dia: 30 de Novembre, a la tarda. Lloc: seu del 
Districte de Nou Barris.  
Es comenta que es valorarà amb l’equip de professors la data i regidoria, quin 
dia del mes de desembre, pot ser el més adient. Us informarem. 
 

3. Exposició fotogràfica, a càrrec del Sr. Jose Antonio Gonzalez – Viatges en el 
Silenci. Inauguració el dia 30 de novembre, a les 18h. Lloc: Centre cívic Can 
Verdaguer. L’exposició estarà des del 27 de novembre al 22 de desembre. A la 
primera planta. 

 
4. Proposta de fer un espectacle de dansa per part del Club Social Doctor Pi i 

Molits (després de l’exposició de fotografies) Lloc: centre cívic Can Verdaguer.  

S’informa que la secretaria contactarà amb es responsable per concretar 
activitat. 

 
5. Representació teatral del Grup GSIS BARCANOVA a la sala de teatre de 

l’escola FEDAC.  
S’informa que s’està pendent de que el centre ocupacional vegi el teatre i valorar 
l’activitat amb el centre educatiu. 
 

6. Guarniment de l’arbre de Nadal. Actuació musical amb la coral del Club 
Social Pi I Molist, Actuació Coral gent gran, Actuació màgia i actuació del grup 
Vozes per la Pau. Fer la cloenda amb una Xocolatada.  

Proposta de data: 14 de desembre. Data confirmada 
Lloc: seu del Districte.  
 
Es comenta que la data ja és la definitiva i que el col·lectiu de dones de Nou Barris 
també volen participar d’aquesta activitat.  

 
S’acorda realitzar una reunió al dia 19 d’octubre, a les 10h a la seu del Districte per 
acabar de concretar els temes pendents.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La Secretaria convocarà per mail.  
 

3.2.Comissió Sensibilització Escoles 

El passat dia 21 de setembre, es va realitzar la reunió de la tècnica de l’IMD al districte 

amb la referent del CRP, per incloure dins la seva web les fitxes pedagògiques de les 

xerrades i les jornades. Ara les escoles han d’inscriure’s.  

Cal concretar data de celebració de les jornades, per tal que no passi com l’any 

passat que va coincidir amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. 

La tècnica de l’IMD, informa que s’ha comentat amb el CRP, que les Jornades podrien 

realitzar-se, el 5 i 6 d’abril, per que els centres educatius no tenen cap activitat.  

La treballadora social del TEB Verdum, comenta que ells també volen participar 

d’aquesta activitat. Seran convocats a la propera reunió de la comissió. 

3.3.Comissió Accessibilitat Via Pública 

S’ha fet arribar la documentació elaborada per ASENDI al tècnic de manteniment de la 

Via Pública i s’ha afegit al llistat d’actuació previstes pel Districte. 

Caldrà organitzar un altre reunió amb el tècnic per actualitzar la informació de les 

actuacions urbanístiques realitzades. S’acorda realitzar-la el proper curs. 

3.4.Comissió Festa Major 

Les entitats que formen part d’aquesta comissió, poden planificar una reunió al mes de 

gener, tornant de les vacances de Nadal. 

QUART PUNT .-  Informació de la maqueta tàctil de la Seu del Districte, a 
càrrec de Francesc Guerrero 
 
El Sr. Francesc Guerrero explica que  els alumnes de la casa d’Oficis, durant el mes de 

juny i juliol,  varen reunir-se amb l’arquitecte de Serveis Tècnics del Districte i visitar la 

seu del Districte,  per prendre mides d’alçades de l’edifici i recollir les còpies del plànols 

per treballar amb els ordinadors. A partir del dia 3 d’octubre, s’iniciarà els treballs 

d’impressió en 3D a l’Ateneu de Fabricació. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CINQUÉ PUNT.- Informació de les Beques per activitats esportives, a càrrec de 

Francisco Guerrero 

 S’informa que està obert fins el 3 d’octubre el període de sol·licitud de beques per activitats 

esportives de caràcter extra escolar, les persones interessades s’ha d’adreçar als equipament i 

formular la petició. 

 

SISÉ PUNT .- Informacions vàries, a càrrec de la Núria Gaig. 

 

 

6.1.Informar-vos que ja està obert la inscripció dels espais Temps per Tu per a 

famílies amb infants amb discapacitat,  

 

a) adreçat a infants i joves de 4 a 18 anys, cada dissabte de 10.30 a 

13.30 h a la Masia de la Guineueta. Inici 30 de setembre. 

b) adreçat a nadons de 0 a 4 anys, els dissabtes, cada quinze dies, de 

10 a 13.30h a l’Escola Bressol Municipal Can Dragó (av Rio de 

Janeiro, 16). Inici 7 d’octubre. 

6.2. Informar que Open House Barcelona ofereix la possibilitat de visitar 

equipaments accessibles de la ciutat de Barcelona. Hi ha equipaments del 

Districte. S’acorda que la secretaria passarà aquesta informació per mail 

als membres del consell. 

6.3. S’informa de la Renda Garantida. Cal fer la gestió les persones 

interessades. 

6.4. S’informa dels tallers de salut que s’ofereixen a l’espai social de la 

Guineueta. 

6.5. S’informa de les activitats saludables que s’ofereixen en els CAP’s. 

S’acorda que la Secretaria enviarà la informació per mail als membres del 

consell. 

6.6. S’informa de les activitats que organitza el Grup Història de Nou Barris, el 

dia 4 d’octubre a la Biblioteca de Zona Nord. 

6.7. S’informa de l’activitat : Noves tecnologies i discapacitat, que organitza 

l’Institut Gutmann, els dies 5 i 6 octubre, al Cosmo caixa. 

6.8. S’informa de l’activitat de natació per a persones amb discapacitat que 

organitza l’entitat Fundació Adapa2, al centre municipal esportiu de 

Artesania. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SISÉ PUNT .-  Precs i preguntes 
 
 
Sr. Bertrand de Five, informa que darrerament hi ha persones amb discapacitat que 
viuen en residencies i no estan ben ateses. Vol saber si a Nou Barris és te constància 
d’aquest fet.  
 
Dos treballadores socials de centres ocupacionals, que els seus usuaris viuen en 
residencia, informen que no tenen constància d’aquest fet. Si hagués passat quelcom, 
ja s’haurien assabentat. Comenten que estan a Valldaura i no hi ha cap problema.  
 
També informa sobre l’activitat pensada pel Dia Internacional de Persones amb 
Discapacitat de poder disposar dels dissabtes i diumenges poder entrar gratis als 
centres esportius per pràctica natació, però per manca de temps, tampoc es podrà 
porta a terme.  
 
Demana si es pot fer comunicació de les ajudes i recursos que poden disposar els 
persones amb discapacitat. També vol saber la disponibilitat de pisos accessibles que hi 
ha al Districte de Nou Barris, comenta el cas d’una senyora amb discapacitat que viu 
amb els seus fills en un habitatge amb una sola habitació. 
 
Exposa també que per accedir a les ajudes de serveis socials, els tràmits que s’han de 
realitzar són molt lents. 
 
Consellera: respon que les ajudes s’han de tramitar i gestionar als centres de Serveis 
Socials i que es poden consultar a la web de l’Ajuntament de Barcelona i també a la 
Generalitat. Pel que fa a habitatge, hi ha les oficines d’habitatge, poden anar 
presencialment. Es comenta que hi ha llista d’espera. Però que hi ha la taula 
d’emergències socials i es valoren tots els casos. Informa que hi ha uns criteris a seguir 
i una puntuació segons baremació 
 
Vicepresident: Comenta que és normal que hi hagin uns tràmits, per que s’han de 
certificar les situacions familiars amb Hisenda. Explica les gestions que fan des del 
CNAB per tramitat les beques esportives. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sr. Vicente Moreno, exposa el cas de la seva dona, amb la Llei de la dependència de 
la Generalitat. Comenta que cal revisar aquesta ajuda, per que no està d’acord en com 
s’articula i el protocol estipulat. 
 
Consellera: informa que es gestiona d’acord a una baremació i que és competència de 
la Generalitat. 
 
Entitat ASENDI, demanar per retard en cobrar l’import de la subvenció. Ells són una 
entitat de voluntaris i han hagut de posar diners de la seva butxaca. 
 
Consellera: exposa que tenen raó. Espera que des de l’administració s’agilitzin les 
gestions i que totes les entitats puguin cobrar entre el mes d’octubre i novembre. 
 
CNAB, exposar la situació de les que al Parc d’atraccions del Tibidabo, la darrera 
vegada que va anar, hi havia queixes inclús a la cua de les persones amb discapacitat, 
caldria fer una observació a l’empresa que ho gestiona. 
 
J.Antonio Gonzalez, explica que ell a les atraccions de Paris, no va tenir cap 
problema. Ell es sord, i el van deixar passar per les seves característiques. Comenta que 
aquí també ha tingut problemes. Caldria revisar la gestió de les cues. 
 
Ramon Mun, pregunta com pot accedir si Barcelona Activa, ofereix alguna activitat o 
xerrada. I si està interessat en alguna activitat. 
 
Consellera: comenta que si necessita el servei intèrpret, l’ha de demanar, això sí amb 
temps, per tal que es gestioni la demanda. 
 
 
 

Sense més a dir, es tanca la sessió a les 19.30h 

 

 
 
 
 
 


