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Districte de Sant Andreu
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ACTA DEL CONSELL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE SANT ANDREU
Data:

Dimecres 17 de juny de 2020

Horari:

De 12:00 a 13:30

Assistents:
President:


Jordi Gimeno Pérez: Conseller d’Esports i Persones amb Discapacitat



Juan José Moro, veí



Maria Urbano, veïna



Teresa Codina, B1B2B3



Gemma Guillament, Femarec



Lorena Blanco, Amputats Sant Jordi



Silvia Vila, AREP



Anna Carrió, Serveis de Salut Mental Fundació Vidal i Barraquer



Alba Jimenez (TEB)



Imma Lamela, C.O Camí



Vanessa Fuentes, Col·legi oficial de Psicòlegs de Catalunya



Mati Llorens Associació Centre Pont del Dragó



Isabel Loscos, Consellera Partit Socialista de Catalunya



Pilar Domenech, Consellera d’Esquerra Republicana



David Prujà Acapps



Gemma Gálvez, Institut Mpal de Persones amb Discapacitat



Miquel Fernández, Institut Mpal de Persones amb Discapacitat



Elena Pozo, Districte de Sant Andreu



Txell Tortosa, Institut Mpal de Persones amb Discapacitat

Ordre del dia:
1. Mascaretes accessibles.
2. Recomanacions d'accessibilitat als equipaments durant la Covid19.
3. Roda per les entitats: com estem?
4. Recull d'aspectes a millorar en una possible futura alarma sanitària, en relació a les
persones amb discapacitat.

1.

Mascaretes accessibles.

Presentació per part del David Prujà d’ACAPPS, que exposa la importància de les mascaretes
accessibles per a garantir la comunicació a les persones amb discapacitat auditiva que fan
lectura labial i tot el procés que han estat i continuen duent a terme des de la seva entitat per
poder homologar el model de mascareta accessible que han creat.
Des d’ACAPPS han estat reclamant a la indústria i les administracions que facin una mascareta
accessible, que també pugui ser utilitzada més enllà de la situació extraordinària en la que ens
trobem actualment, per exemple, els metges quan han d’operar a una persona amb
discapacitat auditiva.
La nova normativa UNE aprovada pel Ministeri, que regula les mascaretes higièniques
reutilitzables i d’un sol ús, està posant moltes traves a l’homologació de les mascaretes
accessibles, doncs només està pensada per a ordinàries.
Tot i aquestes dificultats volen posar a prova els valors de la norma, sobretot pel que fa a la
capacitat de filtració i respiració, i tenir un certificat d'un laboratori que digui que la mascareta
compleix aquests valors.
També ens mostra el model de mascareta que han creat i ens explica els avantatges del seu
disseny respecte altres models que han trobat al mercat i que han anat analitzant.
Des de l'Ajuntament de Barcelona, s'està promovent que els agents d'atenció al públic,
atenguin darrere d’una mampara, estalviant l'ús de mascareta. Això facilitarà la lectura labial,
tot i que cal estudiar la necessitat d’instal·lar bucles magnètics de mostrador, ja que les
mampares redueixen el volum de veu.
També estan apostant per la mascareta artesanal, posant a disposició de tothom uns patrons,
amb una sèrie de recomanacions i un vídeo tutorial que es pot descarregar. El seu objectiu és
però, aconseguir l’homologació, la seva producció de forma industrial, garantint les condicions
d'higiene i desinfecció necessàries en tot el procés de fabricació.
En el torn de preguntes, la Sra Maria Urbano intervé demanant que es posin en contacte amb
les entitats que ja estan distribuint mascaretes accessibles a altres comunitats autònomes i
municipis a alguns municipis de Catalunya, per saber com ho han fet per homologar-les. També
fa èmfasi en la urgència per tenir una solució i demana una data.
El Sr David Prujà respon que pels que ells coneixen, pel que fa a les mascaretes accessibles
que s'estan distribuint, els materials utilitzats compleixen la normativa, però la mascareta no
esperen al setembre tenir una solució.

2.

Recomanacions d'accessibilitat als equipaments durant la Covid19.

Presentació per part de la Sra. Gemma Gálvez, tècnica de l’IMPD, i el Sr Miquel Fernández,
Arquitecte col·laborador de l’IMPD, del document elaborat pel Grup Tècnic d’Accessibilitat de
l’IMPD sobre l'accessibilitat als equipaments i als espais de pública concurrència en relació a
les noves mesures per la COVID 19.
(s’envia presentació juntament amb l’acta).
En el torn de preguntes, la Sra. Teresa Codina aporta certs aspectes en relació a l’accessibilitat
per a les persones amb discapacitat visual:


la màquina de torns ha de parlar i facilitar l’extracció del número.



Ascensors: caldrà buscar un nou mecanisme auditiu per evitar tocar els botons.



Cal millorar els senyals visuals que s’estan instal·lant per senyalitzar les distàncies i que
siguin rugoses per poder detectar-les amb el bastó.



El vídeo explicatiu del nou sistema de venda de bitllets de TMB no és accessible. A
més, cal garantir que aquest nou sistema sigui accessible per a tothom.

La Sra. Gemma Gálvez i el Sr Miquel Fernández contesten dient que des de l’IMPD s’està
treballant amb TMB per tal de garantir l'accessibilitat, intentant evitar que la urgència de les
noves mesures oblidi la diversitat de necessitats de la població.

3.

Roda per les entitats: com estem?

Degut a la gran extensió dels punts anteriors, aquest punt s’ajunta amb el següent i s'obre el
torn de paraula per a les entitats que vulguin fer alguna aportació.
4.

Recull d'aspectes a millorar en una possible futura alarma sanitària, en relació a les

persones amb discapacitat.
És dóna la paraula a les entitats i persones assistents i es fan les següents intervencions sobre
els aspectes a millorar per una possible futura alarma sanitària:
Maria Urbano:


Per les persones grans o persones amb discapacitat, cal un servei d'entrega de la
compra a domicili, amb l'experiència que ja es té ara, es pot fer aquest servei amb les
mesures adients.



S’hauria de preveure la fabricació local dels equips bàsics de protecció, que siguin de
proximitat per tal de tenir-hi accés.

Teresa Codina:


Importància del servei d’entrega de la compra a domicili i de formar als professionals
que hi intervenen sobre el protocol de prevenció.



Garanir l’accessibilitat de les pàgines web dels comerços per tal que les persones amb
discapacitat visual també puguin fer ús d’aquest servei.



Posar els dispositius necessaris per fer possible l’atenció per part dels metges a
l'ambulatori, per a les persones que ho puguin requerir.

Anna Carrió:


Facilitar l'accessibilitat a nivell de connectivitat, hi ha moltes persones que no tenen
accés a internet o no saben utilitzar-lo.



El tema de l'atenció domiciliària, a més del servei d'entrega de la compra, cal garantir
l'atenció domiciliària a aquelles persones que la necessiten per garantir la seva
autonomia personal en les diferents tasques de la vida diària i tasques laborals, així com
preveure el material de protecció necessari.

Juanjo Moro:


Garantir que les persones que ho requereixin es puguin fer les proves mèdiques
necessàries i puguin seguir els plans de rehabilitació per tal de no perjudicar
dràsticament la seva qualitat de vida una altra vegada.

Lorena Blanco:


Garantir la continuïtat del servei de neteja domiciliària que proporciona l’Ajuntament, per
a les persones grans o amb discapacitat que ho puguin necessitar. Amb aquest
confinament aquest servei ha quedat anul·lat tot i ser la neteja un aspecte molt
important de prevenció per la COVID-19.



Garantir la continuïtat del servei de rehabilitació i fisioteràpia .

S'aixeca la sessió a les 13:30 hores.

Barcelona, 17 de juny de 2020

