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

RESUM DEL CONSELL SECTORIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Data: dijous, 23 de juliol de 2020
Lloc: Seu del Districte de Nou Barris
Hora inici: 17 h
Hora de

: 19h

*Aques o se se or , degu
COVID19, s’h e sem prese
,m j ç
plataforma Jitsi-meet i la retransmissió des de la seu del districte de Nou Barris pel
pr v de You ube de ’ èrpre e e gu de s g es, per poder por r erme la
mesur d’ ess b
omu
v
es perso es sordes que p r pe e e o se
sectorial.
PERSONES ASSISTENTS
Consellera: Sònia Nieto, consellera de discapacitat del Districte de Nou Barris.
(connectada per plataforma virtual)
Vicepresident: Fr

s o Guerrero, de ’e

CANB (prese

)

Representants de les següents entitats:
Josep Agu r, re ere de ’e
AFEM (connectat per plataforma virtual)
M. L uïs A o so, reb dor so
de ’e
C
E se y (connectat per
plataforma virtual)
Bertrand de Five, president de la Fundació Adaptado2 (presencial)
Meritxell Moreno, directora del centre CO Can Carreras (presencial)
P r C s o, se re r de ’e
ASENDI NB (presencial)
Perso es sordes o

e

des

pr v

de You ube de ’

erpre e LSC: 9 p

Representants partit polítics:
Mo serr Cusp er , o se er d’Esquerr Repub
(prese
)
Alexandra Lopez, consellera de BCNComú (connectada plataforma virtual)
Noemi Martin, consellera de Cs (connectada plataforma virtual)
Absències:
P qu de R o, re ere de ’e
ACAF
Anna Gimeno, treballadora social del centre GSIS Barcanova
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M e Ru , pres de
de ’e
ASENDI NB
Ricardo Galdeano, treballador so
de ’e
C E se y
Gemma Santiveri, treballadora social de la Residencia Valldaura
Mónica Serra, treballadora social del centre TEB Verdum
R u Gome , e
FEST’HO
Servei Interpretació en llengua de signes: Enric Lluch
Secretaria del Consell Sectorial: Gemma Gàlvez
Nombre d’assistents: 21 persones
ORDRE DEL DIA
1- Le ur
prov
de d rrer sess de o se se or , s s’es u.
2- Mesures de ’Aju me dur
e o
me ,
àrre de Sònia Nieto,
consellera.
3- Mesures de des confinament, accessibilitat i recomanacions Post-Covid19, a
càrrec de Miquel Fernàndez i Gemma Gálvez, è
s de ’IMPD.
4- Informacions vàries, a càrrec de Sònia Nieto, Consellera
5- Precs i preguntes

RESUM
1L’

Lectura i aprovació de la darrera sessió del consell sectorial, si s’escau.
e es v e v r per m

o s e s ss s e s es do

per prov d .

2Mesures de l’Ajuntament durant el confinament, a càrrec de Sónia Nieto,
consellera.
La consellera agraeix a tots els assistents la seva presencia - tant de manera virtual
com presencial – degut a les noves circumstancies que ens ha portat la situació
sanitària del COVID.
Informa que hi ha un nou regidor al Districte – Sr. X v er M r e . L’
hagut de deixar el càrrec de malaltia.

g reg dor

A continuació, i en relació a la situació del COVID, exposa el treball realitzat des de
D s r e, serve s so s
mbé des de ’IMPD pe que e re
es perso es mb
discapacitat, d’ ques es ud s’observ que es perso es mb d s p
omés van
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haver 15 defuncions a Barcelona. Tot i això, reconeix que a tots aquest situació va a
agafar desprevinguts i ’ dm s r
es conscient que el col·lectiu de persones amb
discapacitat han estat els més discriminats. No han tingut visibilitat com hauria
d’h ver es .
La Gemma Gàlvez, om
è
de promo
supor de ’IMPD, explica també la
recollida de dades i seguiment de les entitats i persones sordes de la ciutat de
Barcelona que es v re
r dur
e o
me , per
d’o er r ajuda i recursos en
cas de necessitat.
L o se er expos , que e D s r e de Nou B rr s, s’h de se
orgu os per que és
’ú d s r e de B r e o , que h o er e p e r ’ ud è
de m er v r u mb
e serve de e gu de s g es, és d r
gu prese mesures d’ ess bilitat
comunicativa per que les persones sordes també poguessin assistir de manera virtual
e ques òrg de p r p
. E ques se , orm que s’h dem
que es
compareixences que faci ’
dess a Beteve, tinguin present les mesures
d’ essibilitat, per tal de facilitar el seu accés a les persones amb discapacitat
auditiva.
3Mesures de des confinament, accessibilitat i recomanacions Post-Covid19, a
càrrec de Miquel Fernàndez i Gemma Gálvez, tècnics de l’IMPD
La consellera presenta al Miquel Fernàndez, connectat virtualment i que juntament
amb la Gemma Gálvez exp que e do ume e bor des de ’IMPD es mesures
d’ ess b
a tenir present en tots els equipaments municipals per garantir que
’ ess b itat es segura.
El Miquel presenta virtualment el document: Recoman o s d’
segure
mb mo u de ’ober ur de serve s dur
la COVID-19.

ess b

El document contempla diferents aspectes com són:
La C de d’ ess b
, mb ’ és prev ’ed , e mos r dor d’ e
. T mbé
te present tot el relatiu a la comunicació horitzontal i vertical, senyalització general i
especifica per als col·lectius de persones amb dificultats auditives com visuals,
incorporant elements de comunicació tàctil de e ur à . S’ orm que e
do ume d spos d’u
exes pe que
es orm o s sobre e s e or s
ess b es es p u es d’ ess b
de s o
gu s webs re om
o s
e bor des per ’ONCE: Instrucc o s bàs ques per ’ omp nyament de persones
cegues, amb baixa visió i sordcegues durant els episodis de distanciament social.
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4-

Informacions vàries, a càrrec de Sónia Nieto, Consellera

La consellera informa que les dues escoles d'Educació especial del Districte de Nou
Barris han canviat de direcció per jubilació:
La nova direcció del CEE Sant Joan de la Creu és diu: Meritxell Jounou
La nova direcció del CEE Josep Pla és diu *M Carmen Gonzalez
Per altra banda,
La Fundació Els Tres Turons, ha canviat el director, però encara no ens han comunicat
el nom.
El Centre GRUPDEM, el director va traspassar pel COVID19 i estan pendent d'una nova
direcció
La consellera també comenta el tema de les mascaretes transparents, per a persones
amb discapacitat auditiva, valora que són importants, per aquest motiu ella ha
demanat que hi hagi una partida de pantalles transparents al districte pels
treballadors.
El vicepresident, el Francisco, informa que hi ha un nou projecte de llei sobre la
p
m jor d’ed do u ou v or juríd
es perso es mb
discapacitat. També comenta que en aquest dies de confinament, està molt orgullós
de les persones amb discapacitat per la seva responsabilitat. També demana la
m e x respo s b
’ dm s r
, respo s b
pe s equ p me s u ur s
esportius i la nova normalitat.
5-

Precs i preguntes

Les persones sordes han fet un seguit de preguntes que li han fet arribar a ’
la consellera llegeix les preguntes:

èrpre i

1.- Alberto López:
Hola, sóc un persona sorda i en aquesta situació de pandèmia i confinament ens
trobem tot tancat i l'única forma de contacte a tot arreu és via telefònica.
Necessitem un servei d'interpretació efectiu, el que hi ha ara no és suficient, és un
servei centralitzat a Madrid i està sobresaturat.
Anem a supermercats, farmàcies, ens dirigim a policies i ningú es baixa la mascareta,
tant costa separar-se un mica i abaixar-se la mascareta?
Les transparents no podem ni comprar-les fins setembre.
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He tingut un accident amb el cotxe i no he pogut defensar-me perquè tot és via
telefònica, vaig anar a la comissaria i la policia no em va ajudar.
He intentat donar-me de baixa de Vodafone i no puc perquè ha de ser per telèfon.
2.- Mikel Pérez:
Hola, sóc una persona sorda i he tingut el COVID-19, em van portar a l'Hospital de la
Vall d'Hebron. Va ser una experiència horrible.
Quan donaven explicacions a altres persones ingressades (les del meu costat) li feien
tota la explicació, en canvi, quan em tocava a mi els hi deia que sóc una persona sorda
i automàticament marxaven sense dir-me res.
Us sembla correcte que marxin i prou?
Em sento marginat, imagineu-vos un món al revés, que sou pocs oïdors al món i que
tot és fa en llengua de signes, però a vosaltres no us expliquen res. Com us sentiríeu?
Ens cal un intèrpret o alguna altre solució. No ens val la excusa de que som sords i no
coneixen la llengua de signes. Si us plau, demano un solució.
----------Un altre cosa que vull dir és que em sembla molt correcte que l'Ajuntament tingui
diferents departaments, entre ells el de discapacitat, però això no és suficient,
necessitem un enllaç efectiu amb l'Ajuntament per a casos d'emergència, ja que
paguem els mateixos impostos que la resta, però no tenim ni atenció, ni informació
per a persones sordes.
Si us plau, necessitem trencar aquestes barreres comunicatives.
Com pot ser que els sords ajudem als oïdors i en canvi, nosaltres els sords, no tenim
ajuda dels oïdors?
En cas d'emergències necessitem un suport efectiu, perquè tenim zero suport per part
de les administracions. Necessitem un servei d'interpretació dins de l'Ajuntament.
Els sords estem condemnats a lluitar per tot sense tenir resposta. Jo ajudo a tothom
que puc, però a mi no m'ajuda ningú.
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3.- Javier Ortega:
Hola, sóc una persona sorda i vull expressar els greus problemes que tenim les
persones sordes per contactar amb l'administració pública i poder fer tràmits que ens
obliga la pròpia administració.
Per exemple, gestions mb el SEPE o amb la Seguretat Social.
Sabem que hi ha problemes per a tothom, però que la única opció sigui la via
telefònica, no és una opció per a nosaltres.
Llavors no podem tramitar la jubilació, l'atur, un ERTE, demanar qualsevol ajuda, etc.
Demano, si us plau, que s'informi a les altres administracions públiques d'aquest fet i
que es prenguin les mesures corresponents per evitar aquesta gran desigualtat entre
nosaltres els sords i la resta de la societat.
Resposta de la consellera:
Sr. Alberto Lopez, sóc conscient de la seva situació, i el districte aposta per poder fer
un pas endavant en aquest sentit. Per aquest motiu ha incorporat el servei LSC en les
seus òrgans de participació, com és el Plenari, les Audiències i altres consell sectorials.
Sr. Miquel Pérez, recullo les seves aportacions i les traslladaré al regidor de persones
mb d s p
de ’IMPD S
, per que s’h
e m ores e
gu s serve s om
el 061, però s’h d’ r m or .
Sr. Javier Ortega, recullo també la seva preocupació. La situació del COVID ha posat
sobre
u
gu es m
es de ’ dm s r
mb es perso es mb
ds p
es mesures d’ ess b
.
La Fundació Adapta2, pregunta si se sap el negoci que s’es à fent en relació a la cita
prèvia? Si hi ha o ro d’okupes mb d s p
? I vo s ber qu r er es é mb es
subvencions al districte?
La consellera respon que desconeix aquesta informació. En relació a les subvencions,
comenta que hi ha algunes que se semblant molt i que els tècnics fan les valoracions
segu
u s r er s m r s per ’Aju me . Li recorda que tenien una reunió
pe de , que v h ver d’ u · r pe o
me , propos de er-la, tornant de les
vacances. També comenta el repte que li va fer, poder fer alguna activitat esportiva
amb persones amb discapacitat amb envergadura de ciutat.
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El vicepresident comenta, en relació a les subvencions que potser seria interessant que
el districte tingues un assessor en com fer les subvencions, doncs potser algunes
entitats no acaben de saber com emplenar bé els documents. Per altra banda, en
relació a les activitats esportives, informa que en el districte de les Corts es celebra
una activitat Deportiva relacionada amb la paràlisi cerebral. Es pot pensar en alguna
cosa. Apro
per gr r es
v s de eure org
des per ’Aju me , en la
mp y d’es u e supor de s mo ors de supor que org ’IMPD. Grà es ques
suport, molts nens, ha pogut participar en casals i activitats de lleure. Pregunta quants
infants amb discapacitat han gaudit de monitors de suport al districte de Nou Barris.
Gemm Gà ve
orm que s’h
ds p
que s’h
s r
es

org 61 mo ors de supor
s
v s d’es u d s r e de Nou B rr s.

Asendi, ome
que omp r e x es qües o s que s’h expos
relació a les necessitats de les persones amb discapacitat.

es

res e

s mb

se

Can Carreras, ome
que s’h sorprès de s usu r s de seu centre, per la resposta
que han tingut davant del confinament. Es van fer vídeo trucades i trucades
e e ò ques de segu me de ’es
de s u de s usu r s. H
or
omés 10
usuaris, ja que les famílies de la resta encara no ho veuen molt clar el retorn i com que
j es em mb
de v
es, s’es men mes tornar al setembre. Pel setembre tenen
prev s segu r mb e s mesures s
àr es preve ves. S que s’h observ que e
o
me h por
res e e es o er s, om és ’obes
e
gu s usu r s,
por de sortir de casa i contagiar-se. Aspe es que s’h ur d’ r reb
mes de
setembre.
Afem, (virtualment) informa que a les persones amb trastorn mental els ha afectat
molt la situació del confinament i que ells també han fet seguiment de les seves
mí es s’h rob e
gu s sos d í s que grà es s serve s de CSMA s’h
pogut portar bé. Però la situació en el seu sector no és fàcil. Hi ha molta feina pendent,
per part de Sanitat, en el sector mental.
La consellera agraeix la participació a tots els assistents i als que ho han fet
virtualment. Desitjant bones vacances a tothom i tornar-nos a veure al mes de
setembre.
Sense més a comentar, el consell finalitza a les 19h.
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