
Avís de protecció de dades 
Us recordem que la entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) garanteix més 
seguretat i transparència sobre les dades personals dels ciutadans i ciutadanes. 

 
 
 
 
Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis a les Persones 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 
 

Benvolgut/da, 

 

Per indicació de la Consellera-Presidenta del Districte de Nou Barris., Sra. Sonia Nieto, em plau 

convocar-vos a participar en la propera sessió ordinària del  Consell sectorial de persones amb 

Discapacitat, que tindrà lloc el dijous 31 de març de 2022, a les 16:30 h a la Seu del Districte de Nou 

Barris – Sala de Plens (1 pis) , amb el següent ordre del dia: 

 

ORDRE DEL DIA 
 
1.Lectura I aprovació de l’acte anterior al consell. 

2. Presentació de valoració del projecte CASBA, al barri de Roquetes, a càrrec de Sónia Nieto, 

consellera 

3. Proposta d'activitats per a la Festa Major de Districte, a càrrec de Francisco G, vicepresident 

4. Presentació d'activitat per celebrar Dia Mundial de l'activitat física, a càrrec de Sónia N, consellera  

5. Informació sobre tema de mobilitat, a càrrec de Francisco G, vice-president 

6.Informacions varies, a càrrec de Sónia Nieto 

7.Precs i preguntes 

 

Aquest consell disposarà del servei de subtitul.lacio I d’intèrpret en llengua de signes, per a qui ho 

necessiti. Per poder participar al consell és necessari confirmar l’assistència (ggalvez@bcn.cat), amb 

5 dies d’antelació. 

 

Ús obligatori de la mascareta 

 

Us recordem que el Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat, com a òrgan de participació, vol 

servir d’espai de trobada entre les associacions, entitats i serveis de discapacitats i els responsables 

municipals, per tal de transmetre de forma directa la informació i poder recollir les vostres opinions i 

suggeriments. 

 

Nota: es prega a les persones assistents no dur productes perfumats, així com mantenir els telèfons 

mòbils apagats o en mode avió durant la reunió en atenció a les persones afectades de síndrome de 

sensibilització central. 

 

Ben cordialment, 

 

Gemma Gàlvez 

Secretaria del Consell 

Barcelona, 3 de març de 2022 

mailto:ggalvez@bcn.cat

