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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC 

 
Data: 16 de maig de 2019, 17.00h 
 
Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc (C/Creu Coberta, 104, sala Cadires Vermelles) 
 
Hi assisteixen: 
 
Presideixen el Consell: 
Domingo Alonso, Conseller de persones amb discapacitat 
Núria Cardona i Giralt,  Secretaria del Consell Sectorial i Tècnica de persones amb discapacitat 

del Districte  
 
Consellers/es: 
Neus de Haro,  GMD Demòcrata 
Jordi Fexas,  GMD ERC 
Albert Deseudes, GMD PSC 
Jose Antonio Calleja,  GMD PPC 
 
Representants entitats:  
Pre taller Sant Josep 
Asocidecat 
La Llar esclerosi múltiple 
Associació de pares de Discapacitats Psíquics del Poble-Sec 
Fundació JOIA 
ESCLAT grup social 
Fundació Esclat Marina 
Fundació Hospitalitat mare de Deú de Lourdes 
Associació SUSOESPAI 
Associació Educativa XERA 
Fundació Serveis Socials Sant Pere Claver 
ASPACE 
 
Total assistents: 24 persones 
 
 
Ordre del dia 
 

1)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2)  Presentació visites guiades pel Districte de Sants accessibles a persones cegues. 
3)  Presentació concurs dels logos com a imatge del Consell Sectorial de Sants 
Montjuïc i votació dels assistents. 
4)  Retorn reunions de la comissió Dia Internacional 2019.  
5)  Altres temes: presentació projecte punt multimèdia i hort al terrat. 
6)  Comiat Conseller Sr. Domingo Alonso.  
7)  Torn Obert de precs i  preguntes  
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
El Conseller de Persones amb Discapacitat, Domingo Alonso, obre una roda de presentacions 
de totes les persones assistents. 
El segon punt de l’ordre del dia passa a ser el darrer de la sessió. 
S'aprova l'acta de la sessió anterior sense cap comentari ni esmena addicional. 
 
2. Presentació concurs dels logos com a imatge del Consell Sectorial de Sants Montjuïc i 
votació dels assistents 
Núria Cardona recorda que a l'última reunió sectorial es va decidir que es crearia una comissió 
de treball, amb diferents entitats del Consell, de cara al Dia Internacional de les Persones amb  
Discapacitat.  
Es va fer la primera reunió i es va decidir que es volia tenir una imatge del Consell Sectorial que 
fos representativa de totes les entitats. El logo s'escolliria per votació a partir d'un concurs obert 
a les entitats i als seus membres i persones usuàries. 
Núria Cardona ensenya els 5 dissenys presentats i explica que l'escollit també es farà servir per 
al treball que es faci amb les escoles, per tal de visibilitzar el Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat (es farà una exposició dels dissenys i els nens i nenes podran acolorir els 
logos). Les persones assistents voten a mà alçada. 
Roser proposa combinar dos dels dissenys (el número 4 “Stop etiquetes” i el número 3). Per 
votació surt escollida aquesta proposta. Els logos combinats són el de la fundació JOIA i el del 
Taller Sant Josep, que treballaran juntes per fer la versió definitiva. 
 
3. Retorn reunions de la comissió Dia Internacional 2019 
Núria Cardona explica que la comissió de treball ja ha fet dos reunions. Després de fer una 
pluja d'idees per saber on es volia arribar, amb quins objectius, a qui es vol sensibilitzar, es van 
arribar a una sèrie d'acords: 

• Arribar a les escoles ordinàries i plantejar actuacions de sensibilització (en una, dues o 
tres sessions). 

• La proposta inicial és que les sessions vagin enfocades a nens i nenes de 3r i 4t de 
primària, per treballar conceptes com quina idea tenen de les persones amb 
discapacitat, entre d’altres. 

• La idea és fer un vídeo de la primera a l'última sessió on quedi reflectida l'evolució de la 
visió dels participants. 

• A banda d'aquesta acció (les entitats han de pensar com i quan fer-la, possiblement a 
l'octubre–novembre, de cara a presentar el vídeo al desembre), també es faria l'activitat 
relacionada amb el logo (per exemple, acolorir-lo sobre paper). 

• També es presentarà el logo al Centre Catòlic de Sants (espai accessible i proper) i es 
farà una exposició de la resta de dissenys, que també s'exposaran altres dies. 

• Una de les idees és fugir de les activitats típiques (circuit amb bena als ulls, partit de 
bàsquet amb cadira de rodes...) però es molt important escoltar les escoles sobre les 
idees que tinguin i quina mena d'activitats necessiten. 

 
Núria Cardona explica que des del Districte es van presentar aquestes propostes a la tècnica 
d'educació perquè ho donés a conèixer a les escoles, a través del Centre de Recursos 
Pedagògics. Es va comunicar per correu i no va tenir èxit, així que es va anar personalment a 
escoles properes amb les quals ja hi havia hagut contacte previ pel tema de l'hort. Per ara s'ha 
confirmat una escola, a la pròxima reunió de treball (abans d'estiu), s'intentarà parlar amb 
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l'escola per adaptar-se a les seves necessitats concretes. 
 
S’obre un torn de comentaris i preguntes. 
 

− Una de les persones representants de les entitats planteja que potser les escoles volen 
fer un treball pel seu compte, independentment del que s’està treballant en el Consell 
sectorial. Es respon que el treball que s’està fent des del Consell sectorial servirà per 
trencar el gel i fomentar futurs treballs, sobretot el vídeo, que es podrà ensenyar a altres 
escoles. 

 
− Es pregunta si encara està oberta la comissió de treball. Es respon afirmativament. 

 
 
4. Altres temes: presentació projecte punt multimèdia i hort al terrat 
 
A) Projecte d'hort al terrat 
Domingo Alonso presenta el projecte d'hort al terrat de la seu del Districte de Sants-Montjuïc. 
Núria Cardona proposa de fer-hi una visita aviat, ja que no totes les persones assistents al 
Consell el coneixen.  
Actualment l'hort és gestionat per tres entitats (a través de concurs públic), els dilluns el  Taller 
Sant Josep, dimecres ASPACE i els divendres la Fundació JOIA. 
Des del Taller Sant Josep s'explica que l'experiència de gestió de l'hort és molt gratificant: les 
persones usuàries tenen molta implicació, hi fan feina, cullen aliments, han ampliat 
coneixements i han guanyat molta autonomia. A més els aliments cultivats es porten al 
menjador social de Can Padró i això genera un sentiment molt positiu, a més del fet de  poder 
fer una activitat a l'aire lliure. La valoració és compartida per la resta d'entitats. 
Núria Cardona explica que han pogut veure l'increment del grau d'autonomia a través de les 
reunions de seguiment durant l'últim any i mesos, donant-se el cas que els grups antics han 
pogut transmetre els seus coneixements als grups nous, sent aquestes unes eines que 
apoderen molt les persones amb discapacitat. També s'han començat a fer visites escolars, on 
les persones que treballen a l'hort organitzen la visita, ensenyen els nens i nenes a collir i 
després van tots plegats al menjador social de Can Padró. Aquest fet també ajuda a normalitzar 
un equipament que hi ha infants que desconeixen. 
 
S'obre torn de preguntes i comentaris. 
 

− Es valora l’existència d’un grup de Whatsapp on estan totes les entitats participants de 
l'hort, que serveix per coordinar-se i per expressar dubtes sobre el funcionament de 
l'hort. La comunicació és molt fluida i hi ha bona organització. En un estudi realitzat, una 
de les qüestions més ben valorades va ser l'ampliació del cercle social i d'amistats, a 
més d'estar en contacte amb la natura i ampliar el coneixement de les plantes de l'hort. 
En la mesura del que es pot s'organitzen també trobades per millorar la qualitat de vida 
de les persones que assisteixen.  

 
− Una de les persones participants valora que és una llàstima que no sigui accessible per 

tothom. Es respon que aquest hort no ho és, però el del carrer Avinyó, sí. La gràcia del 
projecte és que s’ocupen espais de l'administració que estaven sense ús. El problema 
que té és que sovint són edificis antics i difícils de fer accessibles. S’intenta obrir-ho a 
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tothom. S’explica que estan a la recerca de més espais que tinguin un terrat accessible.  
 

B) Punt Multimèdia 
Núria Cardona presenta el Punt Multimèdia: un projecte d'impressió en 3D en creixement, que 
pot recollir moltes idees de les entitats. 
Al Punt Multimèdia tenen capacitat d'imprimir moltes coses, però els hi faltaven idees per saber 
què podrien imprimir que fos útil per determinat col·lectiu de persones amb discapacitat, unint 
tecnologia i necessitats. Es va fer una reunió amb diferents entitats (incloent-hi el Banc del 
Moviment, JOIA, Centre Ocupacional Sínia...) i es va decidir imprimir peces pels aparells 
'dicornis' i també “tunejar” estèticament aquests aparells, que formen part del dia a dia de les 
persones que els utilitzen. També es va pensar en personalitzar les cadires de rodes manuals. 
A finals de juny el Punt Multimèdia organitzarà una “print party” d'impressió en 3D. Com  que la 
“Print Party” també està relacionada amb el món de la música, es vol fer alguna activitat amb 
infants amb afectacions. 
Cal recordar que el Punt Multimèdia està obert tot l'any i que és molt positiu aprofitar els seus 
coneixements tècnics per solucionar problemes com produir peces difícils de trobar. A més, tots 
els seus dissenys es compartiran obertament perquè qualsevol  entitat o persona se'ls pugui 
descarregar i imprimir en 3D. 
 
5. Comiat Conseller Sr. Domingo Alonso 
El Conseller de persones amb discapacitat, Domingo Alonso, anuncia que no repetirà càrrec al 
següent mandat. S'acomiada expressant gratitud a totes les persones i entitats amb qui ha 
treballat i valorant molt positivament tot l'aprenentatge que ha tingut sobre el tema. 
 
6. Torn Obert de precs i  preguntes 
Domingo Alonso dóna pas al torn obert de precs i preguntes. 
 

− Diego, de l’Associació Educativa XERA, comenta que l’'any passat van fer una 
sol·licitud a l'ONCE per fer un vehicle adaptat. Van sobrepassar les expectatives, ja que 
havíen demanat un ajut econòmic i van rebre una furgoneta nova. La fan servir només 
dues tardes entre setmana i els caps de setmana per sortir. Indica que si alguna entitat 
la necessita als matins o migdies, que contacti amb ells. És una Ford de 9 places, dos 
per cadira de rodes i amb rampa. També estan tramitant la plaça d'aparcament però per 
ara, la furgoneta acostuma a estar a la part dreta del barri, a Badal. Facilita el seu 
correu electrònic: info@ongxera.com. Es respon que es farà constar en acta. 
 

Núria Cardona intervé per explicar que la persona que havia de presentar el punt 2 de l'ordre 
acaba d'arribar. Se li dóna pas. 
 
7. Presentació Visites guiades pel Districte de Sants accessibles a  persones cegues 
Actualment, les visites s'orienten a persones cegues i amb disminució de la seva capacitat 
visual, però van començar estant enfocades per persones amb discapacitat intel·lectual. 
Les visites guiades que fa l'historiador del barri, l'August, estaven molt poc adaptades, així que 
es van pensar maneres per tal de fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual 
poguessin gaudir del barri i descobrir la seva història. 
Es va adaptar tota la informació, destacant-ne els punts més rellevants, curiosos, interessants... 
I es van fer els recorreguts més entretinguts, amb fotos per tal que les persones participants 
identifiquessin elements propis de cada carrer. A vegades també es reparteixen fulls amb 
lectura fàcil per tal que puguin treballar els continguts més endavant a l'escola, al taller o al 

mailto:info@ongxera.com
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centre ocupacional. 
Es va pensar en altres persones amb discapacitat que no necessiten una adaptació del 
contingut, sinó de l'accés a la mateixa visita. En el cas de les persones cegues, es va adaptar la 
visita de dues maneres:  

− Fent audiodescripció: s'empren petits aparells d'FM que porten l'audiodescriptor i les 
persones que assisteixen a la visita. Si la guia no dóna detalls d'algun element, 
l'audiodescriptor ajuda aportant més informació.  

− -Amb cartrons a relleu amb textures: hi ha coses que amb la visita guiada no es poden 
tocar, com per exemple, els vitralls. Es fan servir cartrons acompanyats 
d'audiodescripció.  

 
Les persones cegues poden anar acompanyades de qualsevol persona: són visites obertes.  
Per ara, s'han fet tres visites, amb molta assistència de gent gran i sobretot de dones. Al final de 
les visites hi ha una mica de valoració de les assistents.  
La guia que fa les visites és una dona que ve del món artístic (és actriu, pallassa i maga) i està 
incorporant algun joc de màgia a la visita.  
També hi ha visites guiades per persones amb discapacitat auditiva que són obertes a tothom, 
amb una persona traduint en idioma de signes.  
La idea és anar adaptant totes les activitats dels barris, ja que sovint es tracta d'adaptar només 
l'entorn, per tal que siguin accessibles a tothom i que tot el veïnat les pugui gaudir. 
 
Finalment, Núria Cardona comunica a les entitats que informin, en la mesura que sigui possible, 
per tal de poder adaptar les visites, ja que s'organitzen sota demanda per possibilitar que ningú 
es quedi sense. Comunica que la propera visita és el dia 22 de maig i que les següents dates 
estan obertes i s'adeqüen als grups. 
 
 
Dóna pas al torn de preguntes i comentaris. 
 

− Es pregunta si les visites es poden fer en cap de setmana. Es respon que sí es fan, 
però l’edifici del Districte està tancat i no es pot visitar l’interior. Es posen al carrer i a la 
façana i expliquen la història. 

− Es pregunta on es fan les visites? Es respon que el punt de trobada és a la seu del 
Districte i després es van fent punts de parada. És una manera de conèixer el barri. 
Núria Carmona indica que pot tornar a passar la informació, que les entitats facin difusió 
i que comuniquin al Districte les necessitats que tinguin. 
Sense més preguntes ni comentaris, Domingo Alonso dóna per tancat el Consell i 
s'acomiada de totes les persones presents. 


