Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, 1
08030 Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/sant andreu

ACTA DEL CONSELL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Data:
Horari:
Lloc:

Dimecres 13 de gener de 2016
De 18:00 a 19:30 hores.
Sala de Plens Andreu Cortines

Assistents:
Presidenta:
Blanca Port: Consellera Municipal de Dona, Salut, Educació i Persones amb Discapacitat.
Eva Terrén: secretària
Silvia Vila: AREP
Bernardo Gámez: ASEM Catalunya
Montserrat Terrón: C.O. Camí
Anna Carrió: Fundació Vidal i Barraquer Salut Mental
Marisa Rufo: ACU
Antoni Molina: ACU
Adriana Maciel: ACU
Verònica Pàmies. ACU
Juan José Moro: veí
Isabel Molina: ACU
Carmen Santana: Consellera PP
Núria Sánchez: PP
Ana M. Casas
Josep Vilà: CIU
M. Ximena Gadea: CIU
Josep Solà: CEE Pont del Dragó
Paquita Luna: ACPD
Sara Bertran: TEB
Enric Barrio: AAVV La Sagrera
Virginia Cierco: Biblioteca Bon Pastor
Enric Fernandez-Velilla: Conseller PSC

Ordre del dia:

1. Valoració activitats realitzades al llarg de l’any 2015.
2. Línies estratègiques del PAM
3. Línies estratègiques del PAD

4. Precs i preguntes.

Comença el Consell amb la intervenció de la Sra. Blanca, presentant als assistents la meva persona i
funcions dins del Districte. A continuació passa a fer les valoracions presentades al punt 1, en referència a
les activitats realitzades tant al Maquina’t com de la Flashmob, especificant que aquestes activitats han
sorgit de la taula configurada per entitats i persones amb discapacitat.
La valoració d’aquestes activitats és molt positiva, tant per l’assistència del públic com per la implicació dels
membres de la taula.

En referència al punt 2: presentació línies estratègiques del PAM, la Consellera comunica als
assistents que encara s’està elaborant. En breu ja estaran recollides totes les aportacions a nivell de
Ciutat i es disposarà d’una pàgina web per poder consultar.
Respecte al punt 3 –Línies estratègiques del PAD- la Consellera comunica que un objectiu principal
és promoure la participació ciutadana i s’incorporaran a aquest les propostes que arribin dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest Districte. Una vegada recollides totes les propostes es tancarà a
finals d’abril.
En referència a les persones amb diversitat funcional el Pla de suport serà:
Estratègia per a desenvolupar, de la mà del teixit associatiu i la Taula de Persones amb Discapacitat,
un programa d’activitats multidisciplinar (que incloguin cultura i esport, entre d’altres) adreçades a
persones amb diversitat funcional amb l’objectiu de fomentar l’impuls de projectes conjunts entre
l’administració i les entitats que ajudin a garantir l’autonomia personal d’aquelles persones amb
diversitat funcional. En aquesta línia es treballarà per garantir, en el marc dels habitatges públics
que es construeixin, una reserva de pisos per a persones amb algun tipus de diversitat funcional.
A sol.licitud d’un membre de la taula d’entitats que va fer demanda de subvencionar una activitat
esportiva per a persones amb mobilitat reduïda, la Consellera manifesta que hi haurà assignació
econòmica per poder-la desenvolupar així com disposar de l’espai físic adequat.
D’altres col.lectius també reclamen aquesta ajuda. Es proposa com a millora que figuri en el PAD el
compromís municipal per subvencionar les pràctiques esportives per a qualsevol persona
discapacitada, sobre tot les que tenen rendes molt baixes.
Tal i com es diu en el PAD, la Consellera torna a explicar que s’ha recollit la demanda d’augmentar
la ràtio dels habitatges adaptats, tenint en compte que en aquest territori hi ha molts habitatges
socials del Patronat.
En referència al punt 4 – Precs i preguntes- la Consellera ha recollit totes les queixes efectuades pel
representant de l’AAVVF La Sagrera, encara que la majoria no són de territori, sinó de Ciutat.
Si més no, la Consellera les farà arribar als departaments centrals que correspongui.
El Sr. Moro presenta queixa de la parada de bus davant de Can Fabra. Degut a l’estat de la vorera,
els autobusos no poden desplegar la rampa. Solicita que amb la màxima urgència es solucioni el
tema.
Tanmateix, la vorera del C/. Ruben Dario amb Concepció Arenal és molt perillosa per la inclinació
que té. També sol.licita el seu arranjament.
Per últim la Silvia d’Arep planteja que no sap com s’ha intervenir en cas d’incendi per a evacuar a
persones amb mobilitat reduïda en equipaments.
Es respon que s’intentarà contactar amb Bombers de Barcelona i se’ls invitarà a participar en una
taula, per tal que informin com s’ha d’actuar.
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Es dona per acabat el Consell a les 19:30 h.

Barcelona, 14 de gener 2016.

