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CONSELL SECTORIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT - RESUM DELS PUNTS DE
L’ORDRE DEL DIA I ACORDS
Data:

9/09/2021

Hora: 17:30h
Finalitza: 19:30h

Lloc: SALA PLENS DTE
Persones assistents
Presidència:
Sra. Sònia 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
Sra M.Lluïsa de l’entitat Can Ensenya
Sr. Bertrand de Five, de la Fundació Adapta2
Sra. Ma Jesús Fernàndez de l’entitat +ACCES
Sra. Josep Aguilar de l’entitat AFEM
Sra. Monica Serra de TEB VERDUM
Consellers o conselleres o altres representants polítics:
Barcelona En Comú: Alexandra Lopez
ERC – Montserrat Cuspinera
Tècnics o tècniques municipals:
Sra. Gemma Gàlvez, tècnica IMPD – secretaria del consell
Serveis Contractats – mesures d’accessibilitat comunicativa
Sra. Pilar Peñuelas i Sr. Enric Lluch – servei interpretació en llengua de signes
Síntesi
1.- Lectura I aprovació de l’acte anterior al consell.
La Consellera Alexandra Lopez, informa que cal incloure el seu nom a la darrera acte, ja
que no hi consta hi va assistir-hi mitjançat la plataforma jitsi.
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3.- Presentació del Festival Flamenco Inclusiu a Districte, a càrrec d’Aina L.
L’Aïna, explica als assistents el festival de Flamenc que tindrà lloc al Districte de Nou
Barris, durant 4 dies, incloent un taller inclusiu, adreçat a persones amb discapacitat.
Explica com desenvoluparà el taller per que les entitat s’animin a participar. S’acorda
que les entitats interessades ho faran saber a la secretaria de consell al mateix temps
també està oberta d’inscripció i es tindrà preferència si són del Districte.
4.
Informació de les mesures d’accessibilitat comunicativa incloses a les
Audiències i Plenaris del Districte.
La consellera exposa que amb la incorporació de les mesures d’accessibilitat a la
comunicació, en els òrgans de participació, com són les Audiència i Plenaris i el mètode
de com accedir a les sessions, que cal fer-ho per la plataforma Decidim Barcelona, es
comenta si seria necessària una formació adreçada a les persones amb discapacitat. En
general es valora positiva la formació. S’acorda que es demanarà informació als
responsables, per tenir present les mesures sanitàries establertes per la pandèmia.
5. Dia de l’Esport i visionat vídeo – Alex Roca, a càrrec de Francisco Guerrero
El vicepresident exposa el vídeo d’Alex Roca, i comenta la valentia d’aquest esportista
amb paràlisi i el reptes superats.
6. Jornada de l’esport inclusiu, a càrrec de Sónia Nieto.
La consellera informa que s’està estudiant la possibilitat d’organitzar al districte una
jornada de l’esport inclusiu, on posar èmfasi en les diferents modalitats esportives
adaptades, per aquest motiu tindrà lloc una reunió conjunta amb els tècnics referents i
els consellers respectius.
En aquest punt hi ha la intervenció de la Fundació Adapta2, que ho valora positiu i fa
reflexió en relació a la despesa econòmica i equip humà que s’haurà de tenir present
per a celebrar-ho.
Resposta: La consellera informa que per aquest motiu es tindrà lloc la reunió conjunta
amb els tècnics. Es comenta que si es veu viable la seva realització per aquest any es
pot crear una comissió. En aquest sentit mostren el seu interès les següents entitats:
Teb Verdum, Fundació Adapta2, CANB, AFEM.
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7. Informacions i calendari de les comissions
A continuació s’informa de les accions realitzades per les diferents comissions del
consell
7.1. C. Dia Internacional –
S’informa que està previst fer la flasmob, conjuntament amb altres districtes de
Barcelona. El mateixa dia 3 de desembre, cada districte, des d’un lloc emblemàtic i a la
mateixa hora, es realitzarà el mateix ball i amb la mateixa música. Bendita la vida del
grup Txarango.
També es realitzarà un taller de Nadal , a càrrec de l’entitat Can Ensenya, a la
biblioteca de Nou Barris. En aquest mateix equipament, es farà la presentació del
Llibre: el Tercer dia, à càrrec del seu autor Eladio Herranz. Un altre acte organitzat i aj
un clàssic al districte, que participen: Can Ensenya i el Teb Verdum, és el guarniment
dels arbres de nadal conjuntament amb els casals de gent gran. Aquest any, els tallers
previs es vol que les persones grans vagin al centres, a preparar els guarniments i fer
la decoració conjuntament. Pel dia del guarniment, es farà una obra de teatre
improvisat amb la companyia Planeta Impro. Per altra banda, l’entitat ASENDI,
realitzarà l’exposició de fotografies: Un altre mirada, al centre cívic Can Basté.
7.2. C. Sensibilització escoles –
S’obre el torn de paraula per saber quines entitats que portaven a terme aquestes
xerrades, estan interessades a seguir. El resultat és: ASENDI, comunica que no pot
seguir, per circumstàncies personals. TEB VERDUM i Can Carreras, si poden realitzar les
relatives a discapacitat intel·lectual. Fundació Adapta2 i CANB, poden realitzar les de
discapacitat física i visual. AFEM, comenta que ells directament no, però si que poden
amb l’entitat Activament i Matisos. S’informa que la secretaria del consell es
coordinarà amb el CRP, per valorar el cicle de xerrades de sensibilització per
reformular el projecte i poder donar resposta a les peticions dels centres educatius.
La consellera comenta que si l’entitat Asendi ja no pot, i les altres entitats tenen poc
temps i no tenen cap benefici a canvi, proposa que les entitats interessades poden
presentar projectes per subvencionar, que tinguin com objecte la sensibilització a les
escoles.
7.3. C. Festa Major –
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S’informa que per la situació de la pandèmia no es pot realitzar els actes com anys
anteriors, però que s’oferirà alguna activitat.
7.4. C Accessibilitat Via Pública –
S’informa que ja s’han tret les boles que estaven instal·lades a la via publica, al voltat
de l’escola Palma de Mallorca, que dificultaven el pas a una persona amb cadira de
rodes.
8.- Preguntes i torn obert de paraules
Els dubtes i el torn de paraula s’ha anat responent en cada punt tractat en aquesta
acta.
Sense més a tractar, finalitza la sessió a les 19.30h

