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CONSELL SECTORIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT  - RESUM DELS PUNTS DE 

L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 24/02/2021 Hora: 17:30h  

Lloc: SALA PLENS DTE/ ON LINE PLATAFORMA JITSI 

Persones assistents 

Presidència:   

Sra. Sónia Nieto, consellera de persones amb discapacitat 

Sr.Francisco Guerrero, vicepresident del consell sectorial de persones amb discapacitat 

 

Representants d’Entitats/Associacions:  

Sra. Pilar Castillo y Maite Ruiz de l’entitat ASENDI 

Sr. Ricardo Galdeano i M.Lluïsa de l’entitat Can Ensenya 

Sr. Bertrand de Five, de la Fundació Adapta2 

Sr. Javier Ortega de l’entitat +ACCES 

 

Consellers o conselleres o altres representants polítics:  

ERC – Miquel Antoni Roman 

Barcelona en Comu – Alexandra Lopez 

 

Tècnics o tècniques  municipals: 

Sra. Gemma Gàlvez, tècnica IMPD – secretaria del consell 

 

Serveis Contractats – mesures d’accessibilitat comunicativa 

Sr. Enric Lluch – servei interpretació en llengua de signes 

 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acte de l’anterior consell. 
2. Presentació del projecte CASBA. 
3. Informació del procés de votació dels representants de persones amb 
   discapacitat al consell rector de l’IMPD. 
4. Informacions vàries. 
5. Preguntes i torn obert de paraules. 
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Síntesi  
 

1. Lectura i aprovació de l’acte de l’anterior consell 

Aprovada 

 
2. Presentació del projecte CASBA, a càrrec de Sra. Clara Santamaria, tècnica 

referent de l’IMPD. 

 

La sra. Clara Santamaria explica el projecto CASBA, a la ciutat de Barcelona, en concret 

al Districte de Nou Barris. Informa que degut a la pandèmia i les mesures sanitàries pel 

confinament, va ser impossible poder treballar directament amb les entitats de 

persones amb discapacitat del Districte, però que en les següents edicions si que es 

contempla la seva participació. 

  

CASBA (Comerç Accessible Sense Barreres) és un projecte de sensibilització i formació 

dels diferents actors al voltant de l’accessibilitat. 

Amb la metodologia Aprenentatge i Servei (APS), es promou la millora de 

l’accessibilitat dels barris de la ciutat a través de l’estudi de via pública, equipaments i 

comerços de proximitat per part de l’estudiant d’arquitectura, a més d’afavorir la 

participació i l’autonomia de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. 

L’acord és altruista, però la satisfacció personal permet millorar l’aprenentatge de 

l’alumnat d’arquitectura i el compromís de totes les persones implicades. 

 

El projecte consta de dues fases: 

1.- Fase de sensibilització, formació i anàlisi - APS 

L’estudiant d’arquitectura analitza comerços, equipaments i via pública d’eixos 

comercials i proposa reformes per aconseguir l’accessibilitat des de la metodologia 

Aprenentatge i Servei (APS), que combina processos de formació i de treball sobre 

necessitats reals de l’entorn per millorar-lo. Al districte de Nou Barris s’ha analitzat 

l’Eix comercial de Fabra i Puig, en concret han estat 23 comerços.  

L’alumnat de l’UPC va retornar els treballs als/a les comerciants/es i a l’administració 

local, mostrant com petites modificacions poden aconseguir una ciutat més accessible.  

En tot el procés, entitats de persones amb diversitat funcional van ajudar en la 

formació dels futurs arquitectes i en el treball de camp. Com s’ha dit al principi, per 

qüestions de la COVID, aquesta part la varen portar a terme, entitats de persones amb 
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discapacitat que ja han participat en altres edicions i que tenien molt per la mà les 

qüestions a tractar.   

2.- Fase d’implementació 

Es promou la implementació de les millores entorn l’accessibilitat als comerços 

participants en la primera fase d’anàlisi, amb suport de l’Ajuntament, el qual pot 

incloure subvencions. En el Districte de Nou Barris, la consellera informa que hi haurà 

una dotació econòmica a tal efecte. També es compromet a estudiar amb la tècnica de 

comerç del Districte, la tècnica de persones amb discapacitat i el conseller de comerç, 

quin eix comercial treballar en la següent edició.  

 

En aquest punt algunes persones assistents comentant la importància de l’ús de les 

mascaretes transparents per tal de facilitar la comunicació amb les persones sordes. La 

consellera comenta que s’ha informat dels productes que hi ha al mercat, tant de 

mascaretes com de pantalles. Però que és l’actitud de les persones el que fa que hi 

hagi una bona comunicació. Al Districte s’ha fet una compra pels treballadors. 

 

3. Informació del procés de votació dels representants de persones amb 

  discapacitat al consell rector de l’IMPD  

La consellera, Sonia Nieto, informa del procés de votació dels representants amb 

discapacitat del Consell rector de l’IMPD. És important la participació de tothom per tal 

de fer una ciutat més accessible. El Sr. Bertran de Five, informa que es presenta 

juntament amb més persones a la candidatura del sector física. S’explica que hi ha 

candidatures per a cada sector de discapacitat, i que cada persona ha de votar al seu 

candidat/ta. Exposa el treball que voldrà fer dins el IMPD i el treball de confiança amb 

el seu gerent, el sr. Ramon Lamiel. També explica el bon treball realitzat amb TMB. 

Seguidament es fa un visionat del vídeo amb informació del procés i s’informa de les 

tres modalitats que hi hauran per poder exercir el dret a vot, així com també del 

calendari del procés.  

Algunes de les persones assistents comenten que el sistema de votació que hi ha 

afavoreix que sempre sortint les mateixes persones candidates i no hi ha possibilitat de 

la participació d’altres candidats. S’informa que aquest any s’han incorporat altres 

candidats que abans no hi eren. Esperem que hi hagi molta participació. 
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4. Informacions vàries : 

La consellera Sónia Nieto, informa que s’ha fet el canvi de nom del consell dins el 

cartipàs, per consell sectorial de persones amb discapacitat. Seguidament també 

informa de diversos temes: 

Banc del Moviment – s’informa que hi ha un augment del catàleg del servei amb 

suport tecnològic. Qualsevol persona hi pot anar per si li cal suport, cal fer contacte 

telefònic o per mail, per qüestions de la situació de la pandèmia i les mesures 

sanitàries, cal demanar cita prèvia.  

Presentació de l’estratègia contra la soledat – S’informa que es farà la presentació al 

districte del Pla, ja que la situació de la pandèmia ha posa de manifest la situació que 

hi ha un 31% de cases on hi ha persones que viuen soles, amb una situació no volguda, 

entre les quals es detecten persones grans i amb discapacitat. El Pla recull diferents 

accions al respecte. Es convida a tothom a assistir-hi s’enviarà la convocatòria per mail. 

 

 

Preguntes  i torn obert de paraules  

 

Els assistents fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents queixes 

o peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Sr. Beltran de Five. Pregunta com es que 

no es va contemplar la participació de les 

entitats de persones amb discapacitat de 

Nou Barris en el projecte CASBA. 

Exposa el tema de la problemàtica de les 

entitats esportives. Amb el tema del 

confinament no han pogut realitzar 

S’informa que degut a la pandèmia i les 

mesures sanitàries pel COVID es van 

realitzar amb entitats que han participat 

en altres edicions, que son coneixedores 

del projecte i la dinàmica de la mateixa. 

La consellera es compromet a informar 

en el proper consells sectorial de la 
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activitats, i els equipament esportius, ara 

que mica en mica, podran començar a 

fer-ne els hi posa uns lloguers molt cars 

per les pistes de piscina per poder fer 

l’activitat de natació adaptada. Ell ha 

parlat amb l’IBE i la referent d’esports a 

IMPD i espera a veure si la subvenció el 

pot ajudar. Però aquesta situació no pot 

seguir així.  

posada en marxa del CASBA i saber 

quines entitats voldran participar-hi. 

 

La consellera informa que els 

equipaments municipals esportius tenen 

uns preus públics, que són més 

econòmics que els privats. Espera que des 

de l’IBE i la subvenció es pugui aclarir i 

ajudar en la seva activitat. 

 

Sra. Lluïsa de Can Ensenya: 

Explica el treball de l’entitat durant la 

pandèmia, de seguiment dels seu usuaris, 

mitjançant telèfon i whasap. Comenta 

que els preocupa la situació d’ubicació de 

la seva entitat al barri de Can Peguera, 

pel tema d’accessibilitat i com els afecta 

el Pla d’equipaments del Districte. 

També comenten informació sobre les 

subvencions i comenta el nivell econòmic 

de les famílies, algunes molt greus. 

La consellera informa que tan bon punt 

ella disposi d’informació al respecte, se’ls 

informaran. I que entén perfectament la 

seva situació. Sol·licita a l’entitat els hi 

faci arribar el nombre d’usuaris i famílies 

actuals que estan a l’entitat. 

Pel que fa a les subvencions s’estan 

revisant els projectes i son moltes les 

entitats, que com ells, tenen famílies amb 

situació econòmica greu. El districte n’és 

conscient d’aquesta situació.  

Sr. Francisco Guerrero 

Informa que l’Ajuntament hauria de 

revisar els caps de setmana que proposa 

tancar carrers per afavorir la mobilitat de 

les persones. Cal tenir present que hi ha 

serveis com el taxi porta a porta, que al 

tallar el carrer a la circulació rodada, no 

afavoreix a les persones que utilitzen 

aquest servei. En concret fa referencia al 

districte de Gràcia. 

 

La consellera informa que a Nou Barris no 

es porta a terme. Entenc la seva situació i 

ella com a consellera pot comentar a 

mobilitat, però caldria que aquesta 

queixa la fes al arribar al sistema de 

queixes de l’Ajuntament, ja que 

correspon a un altre districte. 
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Sra. Rosa Boldú 

Vol felicitar al projecte CASBA. És molt 

interessant que els comerciants sàpiguen 

que les persones amb discapacitat, també 

són els seus clients. 

Vol saber, ella que es sorda, com 

gestionar el servei d’un intèrpret per anar 

a fer testament. Ella anat a una entitat de 

persones sordes, i li han informat que no 

ofereixen aquest servei. I també anat a un 

altre entitat, i que no és sòcia l’obliguen a 

pagar el servei. L’Ajuntament no té 

aquest servei? 

També comenta que viu a Virrei Amat i 

està molt “farta” de les bicicletes i 

patinets que circulen per la plaça sense 

tenir present els vianants. Que fa 

l’Ajuntament amb aquestes persones? 

 

La consellera informa que l’Ajuntament 

no té aquest servei, ja que totes les 

persones han de gestionar el servei de 

notari, amb el que han de gestionar el 

tràmit. S’informa que hi ha una advocada 

que sap llengua de signes i es possible 

que la pugui orientar en aquest sentit. 

Ella també comenta que s’ha de 

comentar en el consell de salut i de 

justícia. 

Pel que fa al tema de la circulació de 

bicicletes i patinets per la via pública, la 

consellera informa que hi ha una 

normativa i que si que te raó, que hi ha 

molt incivisme. Recull la queixa  ho 

comentarà pe veure si des de Guàrdia 

Urbana podem fer més vigilància. Agraeix 

el comentari sobre el projecte CASBA 

Sra. Pilar ASENDI 

Explica la situació de l’entitat AFEM. 

Durant el confinament es va morir el seu 

tiet, president de l’entitat AFEM del 

districte i li ha afectat molt. Ara al davant 

d’aquesta entitat està el Josep Aguilar. 

Per altra banda, comenta la situació de la 

seva entitat. Se’ls hi va caducar el 

certificat digital i no l’han pogut 

actualitzar i donada la situació del 

confinament, van veure moltes de les 

seves activitats anul.lades. No han 

presentat subvenció per aquest any, però 

 

La consellera dona el condol i comenta 

que la situació del COVID ha afectat a 

moltes entitats, que el districte n’és 

conscient i que és un dels temes a tenir 

present en les subvencions. 

Pel que fa a la gestió de la justificació de 

la subvenció rebuda al 2019, el districte 

ha contractat el servei de Nou Barris 

digital per tal d’ajudar i donar 

assessorament i si cal fer la gestió del 

tràmit a les entitats.  
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han de fer la justificació de la que van 

tenir al 2019. Com ho poden fer, ja que 

no disposen de certificat digital, i no el 

volen renovar? 

Sr. Miquel Antoni, conseller d’ERC Disculpa l’absència de la consellera 

Montse C. i explica que està en nom 

d’ella. No ha pogut assistir per temes 

personals.  Informa que està al cas de la 

situació de l’entitat Can Ensenya i estarà 

al cas, pel tema del local. Pel que fa al 

projecte CASBA, informa que ha hagut un 

acord de diferents partits polítics en la 

dotació econòmica pels ajuts en 

accessibilitat en el comerç de Nou Barris. 

I en relació a les mascaretes confirma que 

el districte ha fet la compra de 

mascaretes transparents pels 

treballadors/es. 

Sr. Miquel P. 

Com a persona sorda, explica una situació 

amb Bombers. Davant un incendi van 

procedir a tancar el gas i l’aigua i van 

deixar a una persona sorda dins el edifici. 

La persona no sabia que passava. És 

important que Bombers sàpiga que pot 

haver-hi persones sordes dins un edifici. 

Quin és el seu protocol? 

Un altre tema que també li preocupa so 

les bicicletes i les patinets a la via publica. 

Son perillosos per les persones sordes, no 

el sentim. És  important que l’Ajuntament 

faci alguna cosa. 

 

La consellera informa que el cos de 

Bombers si que te un protocol d’actuació. 

Però que pren nota del fet. 

La secretaria del consell, explica que el 

cos de bombers va fer una formació per 

com actuar en cas de trobar-se amb una 

persona sord cega i una persona sorda. 

En aquest darrer cas, inclús es va fer una 

visita de persones sordes a les 

instal·lacions de Bombers per tal 

d’ensenyar com actuar davant un incendi 

a la llar. I les persones sordes, també van 

poder explicar als bombers les seves pors. 

En relació a la problemàtica de les 
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bicicletes a la via pública, la consellera 

comenta que s’haurà de fer més 

campanyes de sensibilització en relació a 

les persones que van en patinet i 

bicicleta. També comenta que el districte 

té alguns carrils bici que són punts negres 

com a mobilitat/ visibilitat i que s’han 

d’estudiar. 

 

Sense més a tractar, finalitza la sessió a les 19.30h 

 


