
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ACTA DEL CONSELL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE SANT ANDREU 

 

Data:              Dimecres 3 de març del 2021 

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 

 Mireia Rosell, Cap de  llicències i Espai Públic del Districte 

 Judit Vives, Cap de Comunicació del Districte de Sant Andreu 

 Ximena Gadea  ( Junt xCat) 

 Sra.  Anna Garcia (GMD  BxCanvi) 

 Marcos Rodriguez(GMD  Cs) 

 Isabel Loscos, Consellera Partit Socialista de Catalunya 

 Pilar Domenech, Consellera d’Esquerra Republicana  

 Gerard Sentís, Conseller tècnic del Districte de Sant Andreu  

 Yolanda Anguita , Tècnica de Persones amb Discapacitat Sant Andreu  i secretària del 

Consell.  

Ordre del dia:  

1. Millora de l'accessibilitat al districte de Sant Andreu:  
o Accessibilitat comunicativa  
o Millora de l'accessibilitat als equipaments 
o Accessibilitat als parcs infantils  
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2. Eleccions al Consell Rector de l'IMPD. Explicació del procés  
3. Presentació de la Memòria de la  Taula d'entitats de Persones amb Discapacitat 

de Sant Andreu. 
 

 

1. MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Es dóna la benvinguda a totes les participants i es contextualitza la primera part del Consell 

Sectorial  amb la presentació de les dues persones del districte que ens acompanyen  per 

explicar les propostes d’actuacions  d’inversió derivades de l’acord pressupostari entre el 

Govern i ERC  sobre el PIM 2021. 

 En primer lloc , la Judit Vives, Cap de comunicació del Districte informa que durant aquest 

2021 es millorarà l’accessibilitat dels òrgans de partició : 

• Audiències públiques  

• Consells Plenaris del Districte  

En aquets òrgans de participació  seran accessibles amb subtitulació en pantalla  i amb servei 

d’interpretació de llengua de signes i a més es transmetrà per streaming. 

Igualment s’informa que des de la Direcció de Serveis a les Persones  i al Territori s’està 

treballant  per garantir l’accessibilitat comunicativa a un conjunt d’actes i esdeveniments del 

districte, com per exemple els pregons de les Festes Majors dels barris, els actes de 

commemoració del 8 de març,25 de novembre i 3 de desembre entre d’altres. 

Des de les entitats es demana conèixer  els actes que s’han valorat que siguin accessibles i 

s’acorda que s’enviarà la informació.  

 

Seguidament la Mireia Rosell, directora de llicències i espai públic del districte explica la 

proposta d’intervenció de millora de l’accessibilitat comunicativa en els 7 centres cívics del 

Districte .  

La proposta és planificar una proposta d’intervenció homogènia que ens permeti avançar cap a 

la millora de  l’accessibilitat comunicativa i que al mateix temps ens permeti detectar i prioritzar 

punts de millora d’accessibilitat física d’alguns dels 7 equipaments . 

La proposta d’intervenció de millora de l’accessibilitat comunicativa es concreta en : 

 Cyber-Pass 

 Senyalització dels vidres de portes 

 Encaminaments interiors 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Punt d’atenció accessible  

 Bucle d’inducció magnètic 

 Plànol d’orientació amb relleu 

Igualment s’informa de les intervencions en els diferents espais  de joc infantil  de millora de 

l’accessibilitat universal : 

 Jocs infantils de a la plaça de Doctor Modrego 

 Jocs infantils de la plaça Rom Cremat 

 Jocs infantils plaça Sot dels Paletes 

 Parc de la Pegaso  

 

2. Eleccions al Consell Rector de l'IMPD. Explicació del procés  
 

Donem la benvinguda a la Imma Alemany, tècnica de participació de l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat, que explicarà el procés de la renovació del Consell 

Rector de l’IMPD mitjançant les eleccions. ( S’adjunta power point explicatiu )  

 

3. Presentació de la Memòria de la  Taula d'entitats de Persones amb Discapacitat de 
Sant Andreu. 

 

A la darrera Taula d’entitats es va demanar la redacció de la memòria de la taula de 

participació de les entitats de persones amb discapacitat del districte . Es presenta la memòria 

del 2020 i s’acorda treballar per recollir en un document de memòria extens dels darrers cinc 

anys d’activitat . 

La memòria té bona acollida entre les entitats i dóna visibilitat a tota la feina realitzada en un 

any molt complex. 

La memòria s’adjuntarà a l’acta amb l’objectiu que  les entitats la revisin i s’incorporin les 

possibles aportacions per tancar la memòria definitiva. 

 

4. Altres 

S’informa al Consell Sectorial  d’activitat plantejada en el marc del 8 de març del districte, la 

taula rodona “ Diversitat i cures “ i la presentació de la peça artística “ Alas “ de l’Associació 

Artenea. S’agraeix  la participació de totes les entitats que han participat pintant plomes, perquè 

ha estat un èxit. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


