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1. OBJECTIUS I VALORS  

  

•  La taula d’entitats  neix el 2012 i està formada per 
entitats del sector de persones amb diversitat 
funcional del districte .Es reuneix mensualment per 
treballar i promoure la inclusió social de les 
persones amb diversitat funcional i amb trastorns  
de salut mental, mitjançant el disseny d’actuacions  
que facilitin la interacció  entre les persones amb 
diversitat funcional  i amb la resta de la població. 

El lema de la Taula per a la Participació és: tothom 
és igual, tothom és diferent. 
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1. OBJECTIUS I VALORS :LES ENTITATS 

• Actualment formen  part de la taula per a la participació d’entitats de persones 
amb discapacitat de  Sant Andreu i participen activament :  

Entitats Persones amb discapacitat física

Entitats Persones amb discapacitat intel·lectual

Entitats de l'àmbit de la Salut Mental

Entitats Paràlisi Cerebral

Discapacitat auditiva

Discapacitat visual

Altres
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1. OBJECTIUS I VALORS :LES ENTITATS 

Entitats de Persones amb 
Discapacitat física 

•ASEM 

•Amputats Sant Jordi 

•AFAP 

Entitats de Persones amb 
Paràlisi Cerebral  

•CEE Pont del Dragó  

•Associació Centre Pont del Dragó  

Entitats de Persones amb 
discapacitat Intel·lectual  

•CO Cordada 

•CO El Camí  

•TEB 

•Artenea 

Entitats Salut Mental  

•AREP 

•FEMAREC 

•Fundació Vidal i Barraquer  

Entitats de Persones amb 
Discapacitat Visual  

•Veïna vinculada a l’Associació 
Discapacitat visual Catalunya 
b1b2b3  

Entitats de Persones amb 
Discapacitat Auditiva  

•Veïna vinculada a l’entitat ACAPPS  

Altres  

•Grup de treball de psicologia i 
discapacitat del COPC.. 

•Biblioteca Bon Pastor  

•FEMAREC 



2. ORGANITZACIÓ  
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Reunions de la Taula   

•2 sessions presencials  

•4 sessions virtuals  

Serveis d’Accessibilitat i suport  

•Servei d’acompanyament i suport a la participació 

•Servei de subtitulació en pantalla 

•Plataforma Zoom 

Temes tractats  

•Presentació l’Aula Sensorial Biblioteca Bon Pastor 

•Valoració Flashmob 2019 
• COVID-19 .Seguiment de la situació de les entitats i serveis 
•Projecte de treball diversitat amb les escoles  

•Cicle de Cinema per la participació  

•Festes de la Primavera  

•Maquina’t 

•Mascaretes transparents  

•Parcel·les d’horts urbans  

•Subvenció “LA MEVA LLAR”  

•Dia Internacional de les persones amb Discapacitat –Flashmob 2020 

Recursos  

•Suport als projectes de la taula de participació: Meritxell Tortosa  

•Tècnica de persones amb discapacitat de l’IMPD  

Altres : Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat – 2 sessions ordinàries  



 3.PROJECTES  

• Cicle de cinema per la participació. Aspectes rellevants  
• Participació d’escoles i Instituts : confirmen Escola Ramon i 

Cajal i Ramon Berenguer i l’Institut Alsina   

• Les propostes : 
• 12 de maig Cadena de favores, pels alumnes de la ESO 

• Dinamització debat: Banc del temps.  

• 19 de maig UP; pel col•lectiu de gent gran. 

• Marife (referent del districte del Consell Municipal de les persones 
grans de ciutat).  

• 26 de maig . Quiero ser como Beckam, pels alumnes de les escoles. 

•  Dinamització: Jessica Valls del Club Natació Sant Andreu 

• Valoració: Activitat cancel·lada per la Covid-19  
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 3.PROJECTES  

• Projecte diversitat i escoles:  La Diversitat en 
primera persona. Participen: ASEM, Amputats Sant 
Jordi; Grup de treball de psicologia i discapacitat de 
la COPC; FEMAREC; CO Camí; SEEM Pont del Dragó; 
CO Cordada. 
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 3.PROJECTES  

• Dia internacional de les persones amb discapaciat- 
FLASHMOB     2020:  Que no ens aturi !”Sumem 
capacitats,Sumem Diversitats “ 

• Participen: 17 entitats ; 16 entitats i serveis del Districte 
de Sant Andreu i el Tallers Sant Jordi de Ciutat Vella  

• Coreografia a càrrec de l’Associació Artenea i l’adaptació  
a càrrec d’Amputats Sant Jordi 
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 3.PROJECTES  

• S’elaboren : Vídeo Making OFF i Vídeo de la Flashmob 
2020 

 

• Dos  elements de difusió: 
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4. COVID 19 

• Seguiment de  la situació de les entitats i serveis del 
entitats de persones amb discapacitat  del districte de 
Sant Andreu  

• Presentació del document “ Recomanacions 
d’accessibilitat durant la COVID-19” 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 


