
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL  de PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 
Data: 18 de gener 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: 
Maite Ruiz, Pilar Castillo i Jose Antonio Gonzalez de l’entitat ASENDI NB. 
Bertrand de Five, president de la Fundació Adaptado2 
Núria Homet, treballadora social del centre CO Can Carreras 
Gemma Santiveri, treballadora social de la Residencia Valldaura 
Anna Gimeno, treballadora social del centre GSIS Barcanova 
Enric Lluch, president de l’entitat + ACCES i 8 socis sords de l’entitat 
 
D’altres: 
Felix Cogolludo, consellera de Ciutadan’s de Nou Barris 
Javier Barreña, conseller del PPC 
Abel Plana, conseller PdCAT 
 
S’excusen: 
Mónica Serra, treballadora social del centre TEB Verdum 
Ricardo Galdeano, treballador social de l’entitat Can Ensenya 
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: Laura Bada i Judith Mugurua 
 

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 Nova consellera de les persones amb 

Discapacitat, Sra. Carolina Recio. 

La consellera comenta la valoració del treball de les seves precedents i la feina feta, 

intentarà estar a la mateixa alçada, ja que ella informa que també porta altres temes al 

Districte, però vol seguir amb la feina engegada, amb moltes ganes i oberta a les 

propostes que tinguin tots els membres del consell. En aquest sentit, informa del 

calendari del 2018 del Districte de Nou Barris, que ha incorporat els símbols dels mesos 

en llengua de signes i també s’han fet alguns exemplars en Braille. 

Aprofita per fer el lliurament del còmic de Som Capaços i fa una valoració molt positiva 

del treball de sensibilització que s’està fent amb les escoles.  

 
TERCER PUNT .- Informació de les subvencions, a càrrec de la Consellera.  
 
La consellera recorda les dades per fer lliurar la sol·licitud de subvenció al Districte i de 
ciutat. Recorda que l’Ajuntament atorga el 50% del projecte presentat. El Vicepresident 
del consell aprofita per informar que les entitats també han de mirar les webs, ja que hi 
ha altres administracions que ofereixen subvencions interessants. Es comenten que 
totes les subvencions hi  ha un marc de treball legislatiu que marca el % disponible i 
que de vegades la formula per ajudar a portar a terme un projecte, és de fer un 
conveni.  
 
QUART PUNT .-  Valoració actes Dia Internacional de Persones amb 
Discapacitat, a càrrec de Francisco Guerrero 
 
El vicepresident informa que enguany, el nivell de participació en els diferents actes ha 
estat molt visible. També informa que l’acte del guarniment de l’arbre de Nadal a la Seu 
del Districte, ja és un clàssic al Districte i és una activitat consolidada com acte de 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nadal al Districte. Aquest fet, comenta, ens ha d’omplir de goix, donat que va ser una 
activitat nascuda d’una iniciativa del col·lectiu de persones amb discapacitat de Nou 
Barris. 
 
Ofereix un torn obert de paraules per que les mateixes entitats que formen part de la 
comissió del Dia Internacional aportin les seves opinions al respecte. 
L’entitat ASENDI, informa que varen fer les xerrades a les escoles i l’exposició de 
fotografies del soci – Jose Antonio Gonzalez, al centre cívic Can Verdaguer - i varen 
tenir molts assistents, aprofiten per informar que aquesta exposició es portarà a la seu 
del Districte en motiu de la Festa Major. En general, totes les entitats també valoren 
positivament les activitats realitzades. 
 
CINQUÉ PUNT.- Informació de les dades de Festa Major. Dates i croncretar dia de 

reunió de la comissió de Festa Major, a càrrec de Carolina Recio.  

 

La consellera informa que la Festa Major de Nou Barris tindrà lloc del 15 al 21 de maig. 
Comenta que aquest any hi haurà una visita guiada accessible al castell de Torre Baró. 
S’obre un torn d’opinions per concretar la data per la reunió de la comissió. S’acorda fer 
la reunió de coordinació el dia 31 de gener, a les 11h. La secretaria enviarà la 
convocatòria per mail a totes les entitats que formen part de la comissió de la Festa 
Major. El vicepresident aprofita per informar de la cursa infantil adaptada – campionat 
de Catalunya – que tindrà lloc el dissabte 12 de maig per la tarda a les pistes de Can 
Dragó. Com cada any, també hi haurà la cursa inclusiva i la caminada, per tots aquelles 
persones esportistes, amb categories de discapacitat sensorial, intel·lectual i usuaris de 
cadires de rodes. 
 
SISÉ PUNT.- Informació de l’estat de la maqueta tàctil en 3D de la seu del Districte 
de Nou Barris, a càrrec de Francisco Guerrero.  
 

El Sr. Francisco informa que la maqueta tàctil en 3D l’estan finalitzant el segon grup de 
la casa d’oficis, juntament amb els tècnics de l’Ateneu de Fabricació ubicat al barri de 
Ciutat Meridiana.  Si tot va amb el seu curs, s’inaugurarà el 18 de maig, a la tarda dins 
els acte de la Festa Major. Estarà situada en el segon pis, sobre una taula a una alçada 
que permeti que les persones usuàries de cadira de rodes, també la puguin tocar. 
 
Aprofita per convidar a tots els assistents a venir aquest dia per veure-la i tocar-la. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SETÉ PUNT.-  Precs i suggeriments.  
 
 

La consellera informa dins l’Ateneu hi ha un grup que ofereix un espectacle de circ 
“CAPSULA” pel públic familiar  i adient per a persones amb discapacitat visual. Convida 
als assistents anar-hi. S’aprofita que els seus autors estan a la sala i presenten el 
projecte als assistents. Es comenta que la secretaria farà arribar via mail, aquesta 
informació, per tal que els grups interessats s’hi puguin inscriure i assistir-hi. 
 
El Sr. Enric Lluch, demana paraula per presentar l’entitat + ACCES, del qual n’és el 
president. Informa que és una entitat sense ànim de lucre socio cultural amb el repte 
de facilitar l’accés a la informació de les persones sordes. Està ubicat al centre cívic Can 
Basté, tots els divendres d’11 a 13h, ofereix informació i atenció per qui ho necessiti. 
Informa que està amb converses amb el grup historia de Nou Barris per organitzar 
activitats inclusives, al mateix temps d’oferir rutes guiades accessibles i també 
participarà dins els actes de la Festa Major. Els assistents li donen la benvinguda. 
 
El Sr. Bertran de Five, pregunta si a les obres del Turó de la Peira, s’ha fet una visita 
per temes d’accessibilitat. També suggereix que es faci una visita al Complex esportiu 
d’Artesania, és poc accessible, falten reserves estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda. També pregunta per les obres del Parc de la Guineueta. 
La consellera informa que totes les obres tenen revisió i seguiment en tots els aspectes. 
I li consta que des de l’IMPD hi ha un tècnic que fa seguiment i reunions de coordinació 
amb l’equip constructor. En relació a l’equipament esportiu d’Artesania, pren nota i farà 
arribar al tècnic per fer una visita. I sobre les obres del Parc de la Guineueta, s’estan 
fent obres d’adequació, que durarà uns mesos, però que eren necessàries de fer. 
 
Sr. Jose Antonio Gonzalez, comenta que per la Festa Major, s’hauria de poder muntar 
stands més grans per les entitats, ja que fa vent i les seves carpes, no pesen gaire. 
També comenta un projecte d’incorporar la llengua de signes a les escoles Bressol, amb 
persones oïdores. És un projecte realitzat per l’associació signar en família. 
La consellera comenta en relació a les carpes que ho valorarà i estudiarà amb el tècnic 
referent. I en relació amb les escoles Bressol, s’ha de gestionar amb el consorci, que 
n’és el responsable, però que ho valora molt positivament. 
 
 

Sense més a dir, es tanca la sessió a les 19h 

 

 
 


