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RESUM DEL CONSELL SECTORIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Data: dijous, 7 de novembre de 2019  

Lloc: Seu del Districte de Nou Barris 

Hora inici: 18.30h 

Hora de finalització: 20:30h 

PERSONES ASSISTENTS 

Consellera:  Sónia Nieto, consellera de discapacitat del Districte de Nou Barris.  

Vicepresident: Francisco Guerrero , de l’entitat CANB.  

Secretaria: Gemma Gàlvez 

Representants de les següents entitats:  

Maite Ruiz, presidenta de l’entitat ASENDI NB 
Pilar Castillo, secretaria de l’entitat ASENDI NB 
Ricardo Galdeano, treballador social de l’entitat Can Ensenya 
M. Lluïsa Alfonso, treballadora social de l’entitat Can Ensenya 
Bertrand de Five, president de la Fundació Adaptado2 
Núria Homet, directora del centre CO Can Carreras 
Paquita del Rio, referent de l’entitat ACAF 
Anna Gimeno, treballadora social del centre GSIS Barcanova 
Miquel Perez, veí de Nou Barris i soci de l’entitat + ACCES 
M Dolores Vazquez, veïna de Nou Barris i socia de l’entitat + ACCES 
Alberto Lopez, veí de Nou Barris i soci de l’entitat + ACCES 
M Jesus Fernandez, veïna de Nou Barris i socia entitat +ACCES 
Mercedes, veïna de Nou Barris i socia de +ACCES 
Maria Soledad Chavez, veïna de Nou Barris i socia de +ACCES 
Satirnino Nevado, coordinació de residencies 
Francisca Castillo, coordinació residencies 
M Carmen Purinyos, coordinadora residencies 
 
Absències: 
Gemma Santiveri, treballadora social de la Residencia Valldaura 
Josep Aguilar, referent de l’entitat AFEM 
Mónica Serra, treballadora social del centre TEB Verdum 
Lidia Galera, entitat FEST’HO 
Raul Gomez, entitat FEST’HO 
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Raul Gallart, entitat FEST’HO 

 

Tècniques i tècnics municipals i representants polítics:  

Daniel Elicegui conseller de Barcelonaxcanvi 
Montserrat Cuspinera, consellera d ‘ERC 
Noemi Martin, consellera de C’s 
Arantxa Lopez, consellera BCNComú 
 
Servei Interpretació en llengua de signes: Enric Lluch 

Nombre d’assistents: 25 persones. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta del consell sectorial anterior, si s’escau. 

2. Presentació de la nova consellera tècnica i de l’equip de Govern.   

3. Revalidació o elecció del vicepresident del consell sectorial. 

4. Seguiment del proper Pla Actuació Municipal (PAM)  i Pla Actuació Districte (PAD), a 

càrrec de Sònia Nieto, consellera de Persones amb Discapacitat. 

5. Informar dels actes preparats d’aquí a final d’any per les següents comissions:   

    5.1. Comissió Dia Internacional: presentació dels actes per commemorar el Dia 

Internacional de Persones amb Discapacitat. 

   5.2. Comissió sensibilització escoles: presentació del programa de xerrades 

organitzades. 

6.  Valoració de les subvencions, a càrrec del Vicepresident 

7. Precs i suggeriments 
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RESUM  
 

1. Lectura i aprovació de l’acta del consell sectorial anterior, si s’escau 

Es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte, i al no presentar-se cap esmena, 

s’aprova l’acte de la sessió anterior.   

2. Presentació de la nova consellera tècnica i de l’equip de Govern.   

Es presenta la nova consellera, Sra. Sónia Nieto, informa que serà la nova consellera de 

persones amb discapacitat i també del sector de les persones grans. Expressa la seva 

voluntat de recollir totes les propostes del consell i portar-les al consell Plenari, també 

comenta que està oberta a suggeriments per tal de millorar el districte vers els 

col·lectius als quals representa. 

3. Revalidació o elecció del vicepresident del consell sectorial. 

La consellera Sònia Nieto, exposa que també s’ha de revalidar  el càrrec del 

vicepresident del consell o portar a votació. L’antic vicepresident comenta que per ell, 

ha estat una molt bona experiència i no té cap inconvenient en seguir.  La consellera 

informa que si no hi ha cap persona que digui res al contrari s’aprova per unanimitat 

que el Sr. Francisco Guerrero, segueixi sent el vicepresident del consell sectorial de 

persones amb discapacitat, durant aquest mandat.  

 

4. Seguiment del proper Pla Actuació Municipal (PAM)  i Pla Actuació Districte (PAD), 

a càrrec de Sònia Nieto, consellera de Persones amb Discapacitat.  

La consellera informa que en breu es portarà a terme l’elaboració del Pla d’Actuació 

Municipal i en relació aquest i gràcies a processos participatius de les entitats i 

ciutadans es redactarà el Pla d’Actuació de Districte, conjuntament amb l’equip de 

govern. Es important  el nivell de participació de tots i totes, tant bon punt tinguem 

informació dels processos us els farem arribar.  

Francisco comenta que és important que els consellers que estan en el consell, si 

poden si us plau presentar-se, per que tothom els conegui. Els consellers/es es 

presenten. 
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5. Informar dels actes preparats d’aquí a final d’any per les següents comissions 

 

    5.1. Comissió Dia Internacional: presentació dels actes per commemorar el Dia 

Internacional de Persones amb Discapacitat. 

El vicepresident presenta la relació d’actes que tindran lloc al Districte per 
commemorar el Dia Internacional de Persones amb Discapacitat, fent esment a la 
celebració del 40 aniversari de l’entitat Can Ensenya. Per aquest motiu tindrà lloc una 
exposició a la seu del Districte. A continua fa esment de tots els actes 

El mateix dia 3 de desembre, de les 11fins les 12h,  al pati de la Sea del districte de Nou 

Barris  tindrà  lloc  l’activitat : Vine a ballar amb nosaltres.  Activitat de ball amb 

coreografia de dos centres ocupacionals del Districte, amb música del grup Doctor 

Prats. Activitat oberta a tothom. Aquesta activitat serà organitzada pel Districte 

conjuntament amb el TEB i Can Carreras centres ocupacionals del districte amb el 

suport del Consell sectorial de persones amb discapacitat i IMPD. És gratuïta i hi haurà 

les següents mesures d’accessibilitat : l’espai és accessible per a persones amb 

mobilitat reduïda i hi haurà el servei interpretació en llengua de signes. 

Aquest mateix dia, a les 17.30 fins a les19h, a la B. Vilapicina i Torre llobeta, es 

Projectarà  el documental i col•loqui “Cada quinze dies”. El documental segueix durant 

tres anys la vida d’en Carlos, un pare sordcec i la seva filla adolescent, la Paula. Veurem 

com una persona extraordinària resol els problemes del dia a dia però sobretot com 

afronta la responsabilitat del creixement de la seva filla adolescent. A l’horitzó, la 

implantació d’un xip a l’ull i l'esperança de recuperar la visió. Després de la projecció es 

farà un col•loqui amb els realitzadors i el protagonista del documental. Aquesta 

activitat està  organitzada pel  Consell sectorial de Persones amb Discapacitat, IMPD i 

la Biblioteca Vilapicina i Torre llobeta. És gratuïta  i hi haurà les següents mesures 

d’accessibilitat , espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda, servei 

interpretació en llengua de signes i emissores FM 

Seguidament, aquest mateix dia i en la mateixa B., de les 19 fins a les 20h, és podrà 

veure l’exposició fotogràfica: Viure amb un altre mirada, a càrrec de l’entitat ASENDI. 

Aquesta exposició estarà a la Biblioteca fins el 15 de desembre.  

El dia 4 desembre, a les 19 h, a l’Espai Joves les Basses, hi haurà la representació 

teatral “El sexe dels Angels”, de la companyia diversitat teatral. Es comenta que dins la  



 
 
Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis  a les Persones i al Territori 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
www.bcn.cat/noubarris 

5 
 

 

companyia de teatre, hi ha actors amb diversitat funcional. L’activitat es gratis, però 

cal recollir el ticket d’entrada per tema d’aforament limitat. S’informa que l’espai es 

accessible i l’obra disposarà de audiodescripció i interpretació en llengua de signes. 

El proper dia 11 de desembre, a les 16h, al Cc Can Basté, tindrà lloc una Ruta accessible 

al conjunt històric Sta Eulalia de Vilapicina. Activitat gratuïta i organitzada per l’entitat 

9 Barriza’t, IMPD i districte de Nou Barris. Tindrà les següents mesures d’accessibilitat:  

ruta accessible per a persones amb mobilitat reduïda,  servei interpretació en llengua 

de signes i material tàctil. 

L’endemà, dia 12 de desembre, a les 17h, en la seu del Districte hi haurà l’exposició 

fotogràfica 40 anys Can Ensenya. (2 pis) Visita guiada accessible i gratis. L’espai és  

accessible per a persones amb mobilitat reduïda, hi haurà servei interpretació en 

llengua de signes i codi Braille. 

El dia 19 de desembre, a les 17h al  pati de la seu del districte de Nou Barris, hi haurà el 

tradicional  Guarniment de l’arbre de Nadal, seguidament s’oferirà un espectacle 

musical. Aquesta activitat està organitzat pel districte juntament amb les entitats  de 

persones amb discapacitat i persones grans. L’activitat es gratuïta i disposa d’espai 

accessible  per a persones amb mobilitat reduïda i servei interpretació en llengua de 

signes.  

L’endemà, dia  20 de desembre, a les 17.30h, a la Biblioteca de Nou Barris, s’oferirà un  

Taller Fes la teva tarja de Nadal. Adreçat a nens/es a partir de 4 anys fins a 11. Un taller 

inclusiu, en el que a partir de materials preparats pels usuaris de "Can Ensenya" es 

realitzarà el muntatge d'una postal de Nadal. El taller estarà supervisat i dirigit per 

dues educadores de l'Associació, i acompanyaren a usuaris de "Can Ensenya" en el rol 

de monitors durant el taller. L’espai és accessible  per a persones amb mobilitat 

reduïda i hi haurà servei interpretació en llengua de signes. 

5.2. Comissió sensibilització escoles: presentació del programa de xerrades 

organitzades 

 

El vicepresident informa de les xerrades que es portaran a terme. En total es farà en 6 
escoles. Aquest centres són els que al mes d’abril i/o maig participaran de les jornades 
de sensibilització que es farà a la seu del districte. 
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6. Valoració de les subvencions, a càrrec del Vicepresident. 

El vicepresident informa que és molt important les valoracions de les subvencions. S’ha 

de tenir present totes aquelles entitats que participen i organitzen actes en el si del 

Districte. La consellera comenta que ho estudiarà i ho tindrà present, ella no ha fet mai 

subvencions i demana un marge de confiança en aquest aspecte. 

7. Precs i suggeriments. 

S’obra un torn obert de preguntes i suggeriments. 

L’entitat Can Ensenya comenta, en relació a les subvencions, que gràcies aquestes ells 

poden portar a terme projectes i cal valorar molt les feines que fan les entitats, moltes 

d’elles a nivell voluntariat, s’ha de dignificar al seva feina. També exposa la 

problemàtica del local on està ubicada l’entitat. Caldria tenir present l’accessibilitat i 

ser més proper. Els agradaria que la regidora els hi fes una visita, per que l’ascensor de 

la via pública els falla molt. Per altra banda, els agradaria poder participar en la rua de 

Carnaval, a qui s’ha d’adreçar. 

L’entitat ACAF, també comenta el mateix, és molt important les subvencions a entitats 

que tenen labor social i realitzen feines que de vegades l’administració no arriba. 

Demana saber quan es portarà a terme les obres d’accessibilitat de la parada de metro 

de Virrei Amat. Hi ha persones amb dificultat de mobilitat que no hi poden accedir. 

La consellera es compromet a tenir present aquests suggeriments i fer consulta sobre 

la parada de metro. Pel que fa a can Ensenya, ho consultarà amb la regidora, per fer la 

visita. El vicepresident, comenta que seria interessant tornar a convocar la comissió a 

la via pública accessible, per revisar els temes d’accessibilitat. Pel que fa referencia  a la 

Rua de Carnaval, se’ls hi comenta que són els barris, se li farà arribar el contacte del 

referent de districte, per tal que els hi faci arribar la informació de com participar. 

L’entitat ASENDI pregunta quan seran cobrades les subvencions dels 2019. Per altra 

banda, en relació a l’accessibilitat, informen que ells en formaven part de la comissió i 

caldria tornar a engegar i que s’impliqués més gent o entitats. Seria interessant que en 

les obres hi hagués la possibilitat de participar. Posen com exemple les obres de 

remodelació de la plça Soller.  La consellera respon, pel tema de la subvenció que sap 

que s’estan gestionant i que en breu ho rebran. En relació a la comissió ho troba 

correcte. 
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Del col.lectiu de persones sordes, demanen que és important la figura del intèrpret en 

llengua de signes a l’oficina d’atenció al ciutadà, per poder fer gestions amb 

l’administració. S’informa que si que hi ha el servei centralitzat a la plça Sant Miquel. 

S’aprofita per informar que al carrer Valencia, 344, s’està portant a terme una prova 

pilot amb un servei on line d’intèrprets, a l’oficina del SAP i que de moment les 

valoracions son bones. També exposen que es presenta la mateixa problemàtica quan 

van al metge. La consellera comenta que es podria proposar de fer una formació bàsica 

de llengua de signes als treballadors municipals.  

El vicepresident comenta el treball realitzat per part de l’IBE, en relació a les beques 

d’activitats esportives. S’han hagut de baixar la quota, degut a la gran demanda. Ell 

demana que s’estudiïn bé els casos a becar i que realment siguin casos necessaris i que 

es tingui cura amb la documentació que es demana. La consellera comenta que si és 

important el que apunta el vicepresident i vetllarà per que es compleixi. 

La Fundació Adapta2 informa que a la piscina del Turo, un equipament recent no es 

accessible, hi ha problemes hi ha persones que han relliscat i l’atenció dels treballadors 

no és del tot correcte. Pregunta com es possible que encara hi hagi un equipament 

esportiu nou, que no sigui accessible.  

Es pregunta als assistents qui li agradaria formar part de la comissió d’accessibilitat a la 

via pública, per tornar a engegar-ne. Es proposa fer-ne una al  mes de gener, la 

secretaria enviarà convocatòria a les entitats que hi vulguin participar. La consellera 

comentar que també ho farà extensible a les entitats de persones grans. 

S’acorden que les entitats: Can Ensenya, ASENDI NB, CANB, ACAF i al Fundacio Adapta2 

formen part de la comissió d’accessibilitat a la Via pública. LA reunió serà fixada al mes 

de gener. En aquesta reunió també s’afegiran les entitats de persones grans que hi 

vulguin participar. 

Es pregunta al públic assistent si l’horari del consell els hi va bé, o volen modificar. La 

majoria els agradaria poder avançar l’hora de la sessió. S’informa que pot ser a les 17h, 

i la  majoria ho troba correcte.  

S’acorda per majoria absoluta que el nou horari del Consell sectorial de Persones amb 

Discapacitat serà a les 17h. 

 

 

 

 


