
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL  de PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 
Data: 18 d’octubre de 2018 
Lloc: Sala d’actes (2a planta) 
Hora: 18 h 
 
Presideix: 
Sra. Carolina Recio, 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: 
Gemma Santiveri, treballadora social de la Residencia Valldaura 
Carlos Alberto Fernandez, Unidad de recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist 
Anna Gimeno, treballadora social del centre GSIS Barcanova 
Maite Ruiz, presidenta de l’entitat ASENDI NB 
Pilar Castillo, secretaria de l’entitat ASENDI NB 
Josep Aguilar, referent de l’entitat AFEM 
Ricardo Galdeano, treballador social de l’entitat Can Ensenya 
Meritxell Moreno, directora del centre CO Can Carreras 
Miquel Perez, soci de l’entitat + ACCES 
M Dolores Vazquez, socia de l’entitat + ACCES 
Mónica Serra, treballadora social del centre TEB Verdum 
 
D’altres: 
Felix Cogolludo, consellera de Ciutadan’s de Nou Barris 
Noemi Martin, consellera de Ciutada’ns de Nou Barris 
 
S’excusen: 
Bertrand de Five, president de la Fundació Adaptado2 
Jose Antonio Gonzalez, soci de l’entitat ASENDI NB. 
Consol Garcia, referent del Banc Solidari de Material Ortopèdic 
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 Flaqué. Secretaria de la taula. Técnica de Promoció i 
Suport de l’IMD.  
Servei Interpretació en llengua de signes: E. 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 .- . Presentació del Pla Accessibilitat a la Via Pública, a càrrec 

d’Estela Gómez, tècnic d’accessibilitat de l’IMPD. 

La Sra. Estela G, exposa el Pla Accessibilitat a la Via pública tenint present criteris 

normatius i portat a terme gràcies a l’equip de persones del Pla Ocupacional de 

l’Ajuntament de Barcelona. Seguidament informa dels objectius i de la feina realitzada, 

s’han explorat ja 30 barris de la ciutat de Barcelona, amb una recollida de dades en un 

excel per tal de poder treballar amb els diferents districtes. Pel que fa al Districte de 

Nou Barris, els barris ha explorà seran: barri de Prosperitat, Porta i Vilapicina Torre 

Llobeta. Aquesta exploració s’iniciarà al mes de març. Aquesta feina es realitza amb 

coordinació amb els serveis tècnics del Districte.  

Les entitats pregunten que si els tècnics de PPOO observen alguna incidència 

preocupant d’accessibilitat a la Via Pública si informen a serveis tècnics de Districte per 

resoldre’l. L’Estela informa que si, que es realitzen reunions de coordinació amb els 

SSTT de Districte per tal efecte.  

TERCER PUNT .- Presentació de la proposta de l'acte principal del Districte en 

motiu del Dia Internacional de Persones amb Discapacitat, a càrrec de la 

consellera de Discapacitat 

La consellera explica la proposta de l’acte principal de la celebració del Dia Internacional 
de persones amb discapacitat al Districte. El dia 3 de desembre al mati tindrà lloc 
l’activitat Vine a Ballar amb nosaltres, acte organitzat conjuntament amb el CRP i dos 
centres ocupacionals del Districte: CO can Carreras i el Teb Verdum. La sra. Meritxell 
Moreno, directora del CO Can carreres explica que els educadors i usuaris del centre 
mostraran un ball amb música dels Catarras i MACACO, des del CRP es convidarà a 
diverses escoles.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
A la tarda tindrà lloc l’acte del guarniment de l’arbre de Nadal, com cada any. La 
consellera convida a totes les persones assistents a participar dels actes. 
 
 
QUART PUNT .- Presentació de la proposta de l’acte de Guarniment de l’arbre 
de Nadal i altres actes previstos de Nadal, a càrrec del vicepresident del 
consell. 
 
El vicepresident explica, tal com ja ha comentat la consellera,  que el mateix dia 3 de 
desembre a la tarda tindrà lloc, com cada any,  el guarniment de l’arbre de Nadal. Les 
entitats participants són: TEB Verdum i can Ensenya, per part de les entitats de 
discapacitats. Per part del col.lectiu de gent gran, hi participaran els casals. 
Seguidament s’oferirà a tot el públic assistent un espectacle de màgia, a càrrec del Mag 
Marc, un espectacle de Dansa Twins, a càrrec del Duo Rosa i Celeste, i finalitzarà amb 
l’actuació musical del grup Vozes i amb una xocolatada per a tothom. 
 
S’informa també d’altres actes de nadal que tindran lloc en equipaments municipals. La 
Biblioteca de Nou Barris, oferirà un espectacle infantil accessible. També segueix amb el 
club de lectura en lectura fàcil, per col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. 
L’entitat Can Ensenya, seguirà oferint el seu taller de nadal inclusiu, el dia 21 de 
desembre. Com a novetat, d’aquest nadal i aprofitant la visita dels emissaris dels Reis 
D’Orient, el Districte oferirà una visita guiada adaptada a l’antic mental el dia 29 de 
desembre, de les 17h fins a les 20h, a càrrec del Grup 9Barriza’t.  
 
Algunes entitats expliquen les activitats que també volen fer difusió. S’informa que el 27 
d’octubre al CC Can Basté hi ha una exposició de fotografies. Del 5 de novembre al 21 
de desembre, al centre C Montseny de Vic, el sr. Josep Gonzalez portarà la seva 
exposició de fotos dels seus viatges en silenci i el 8 de novembre, al CC de Navas 
s’exposarà les fotos de Dones. La consellera convida a totes les persones assistents a 
participar dels tots els actes programats. 
 
CINQUÉ PUNT.- Informacions vàries 

La consellera informa de: 

 El projecte de la Fundació Pare Manel al mercat de Montserrat. 

 La prova pilot amb servei on line de LSC al centre de salut Cotxeres. 

 Les Jornades de Salut mental organitzades per l’entitat AFEM. 

 La cursa a les Corts en relació al Dia Internacional organitzada per l’entitat CANB. 

 L’augment de la beca en les subvencions en les activitats extraescolars esportives. 

 El Dret a vot per a les persones amb discapacitat, que es debatrà en el congrés dels 

Diputats. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 El Documental sobre l’autisme que s’emetrà per Tv3. 

 La inauguració del restaurant a la Pl. Eucaliptus de Torre Baró gestionat per l’entitat 

Cruïlla. 

 

SISÈ PUNT.- Precs i suggeriments  

El CO Can Carreras exposa que la sortida d’emergències del centre queda obstruïda per a 

persones sense sostre que hi dormen i dipositen les seves pertinències a les portes, dificultant 

d’aquesta manera la sortida dels seus usuaris. La consellera pren nota al respecte, per mirar de 

resoldre. 

El Vicepresident comenta que fora interessant que en la propera sessió del consell hi pogués 

venir alguna persona de mobilitat de l’Ajuntament per tal de poder exposar la problemàtica de 

la circulació incívica de les bicicletes i patinets. La consellera es compromet de gestionar la 

petició. 

Es pregunta per quan estarà disponible l’entrada a la piscina Turó. La consellera informa que 

està en procés de concurs.  

 

Sense més a dir, es tanca la sessió a les 20:00h 

 

 
 
 
 


