
 

 

 
 

GRUP DE TREBALL: SETMANA DE LA DISCAPACITAT  
CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

ACTA Nº  1    -       ANY 2016 
 
DATA DE CELEBRACIÓ:     5/10/2016               LLOC: Can Ricart (2ª plta) 
HORA D’INICI:    13 hores                                   HORA FINAL: 14:50 hores 
 
 

MEMBRES DEL 
CONSELL 

EN REPRESENTACIÓ Assistents  Absents  Excusats  

Lourdes Borrell Regidora Programa 
Persones amb Discapacitat 

x   

Isaac Amela ADF x   
Josep Xarau ADF x   
Salvador Vilar ADF x   
Agustí Vilar ACIC x   
Magda Pañella ASPRODIS x   
Fina Martínez ASPRODIS x   
Ignasi Araguás APIP - ACAM x   
Assumpció Guinart Escola Tramuntana x   
Montse Perelló Escola Xamfrà-Sant Miquel x   
Montse Gràcia Club UNES   x 
Mercè Solé Tècnica Programa 

Persones amb Discapacitat 
x   

 
 
 
ORDRE DEL DIA 
1 Presentació dels assistents i recollida de Propostes 

 
 
ASSUMPTES TRACTATS  
1 - Per part d’ACIC, el Sr. Agustí Vilar informa que l’Entitat té previst fer la Presentació 

de la Maqueta  del Palau Falguera , al vestíbul del mateix Palau. Està pràcticament 
enllestida, pendent d’acabar la retolació. Informa que el dia 3 de desembre  a 
Barcelona tindran lloc unes Jornades especials de tecnologia i discapacitat visual, 
que co-organitza l’ACIC, i al finalitzar les Jornades els membres de l’ACIC es 
traslladaran en bus per assistir a la presentació. Horari : 18 h. Tenen previst editar un 
díptic en tinta i braille. 
La Sra. Mercè Solé insisteix que es necessita temps per fer la peanya i que cal tenir 
la certesa que la maqueta estarà finalitzada aviat per tenir temps d’encarregar el 
suport on ha d’anar exposada. Demana al Sr. Vilar més informació dels terminis de 
finalització de la mateixa. 

 
- ADF  El Sr. Amela i el Sr. Xarau proposen una Xerrada sobre Sexualitat   i una 

Activitat de Dansa integrada a càrrec del grup de dansa de la Sra. Mercedes 
Losada. Lloc: CC Tovalloles, el dia 1 de desembre , al finalitzar farien un pica-pica a 
càrrec de l’Escola Xamfrà Sant Miquel. Horari: 18 h. 



 

 

 
- La Sra. Solé trasllada la proposta feta per la Policia Local, informant que la Xerrada 

sobre Seguretat Vial esta prevista per el dia 18 de novembre. El Sr. Vilar d’ACIC i el 
Sr. Amela d’ADF manifestan no estar d’acord amb la data perquè queda fora de la 
Setmana. Sugereixen que si el responsable no hi és, ho delegui en algú altre. 
La Sra. Solé indica que és la data que li han donat i que comunicarà el desacord de 
les Entitats amb la data per trobar una altra més adient.  

 
- CO MARQUET MOLINS proposen fer el Festival M&M a càrrec dels usuaris/es del 

Centre, el 30 de novembre  a les 16’30 h. Es farà al mateix centre. Els recursos 
necessaris són: Escenari, Voluntariat, Equip de so, micròfon sense fils de ma i d’ 
ambient. 50 cadires, un projector i una pantalla. 
 

- ASPRODIS. La Sra. Martínez informa que el dia 2 de desembre  l’ Entitat farà el 
Sopar, Ball i Festa  de l’ Associació a la Sala Iberia . L’horari serà des de les 21 
hores fins a l’1 de l’endemà.  
Demanaran suport al Voluntariat, la Sra. Borrell comenta que la Sala Iberia disposa 
d’equip de so, per tant només cal que vinguin a donar suport. 
La Sra. Solé informa que demanarà i s’assumirà les hores extres de consergeria. 
La Sra Martínez demana poder entrar a les 16 hores per preparar la sala. 

 
- Escola TRAMUNTANA. La Sra. Guinart informa que aquest any faran Basquet, i un 

altre dia l’ activitat de Batuka. 
Les 2 activitats proposades es faran al Pavelló Juan Carlos Navarro, una el dia 28 
de novembre  i l’altre proposa el dia 5 de desembre. La Sra. Solé li comenta que les 
activitats haurien de finalitzar el dia 3 de desembre, creu que no és una bona data. 
La Sra. Guinart comenta que parlarà amb Esports per mirar de trobar un matí que hi 
hagi disponibilitat per tal de canviar la data. Ho comunicarà a la propera reunió i/o 
trobada. 
La Sra. Perelló diu que per els alumnes és millor preparar un esmorzar qualsevol dia, 
exceptuant  dilluns. 
Falta per concretar horari d’inici de les activitats. 
La Sra. Guinart també ens informa que comunicarà el més aviat possible les Copes, 
Medalles o Cintes que necessitin. Informa que aquest any “ CaixaBank “ els ha 
facilitat material. 
 

- Escola XAMFRÀ-SANT MIQUEL . La Sra. Perelló informa que ells faran les falques a 
la ràdio, les prepararan amb els alumnes per donar la informació dels actes i 
esdeveniments.  
La Sra. Borrell demana que li passi a Comunicació, que la informació de les falques 
les retuiteixi per donar el màxim de difusió als diferents actes. 

 
La Sra. Solé demana a les entitats el nom concret que ha de sortir a la publicitat, cada 
entitat ho ha de comunicar abans de la publicació.  
 
La Sra. Solé proposa el dia 14 d’octubre a les 13 hores per la propera trobada,  a la 2a 
planta de Can Ricart. Enviarà un correu de la convocatòria a totes les entitats. 
 

 
 
ACORDS 
1 Convocar una propera reunió per tancar la setmana. 

 


