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ACTA DE LA SESSIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT
CELEBRADA EL 29 DE SETEMBRE DE 2021

Sra Elvira Vidal Sensi, presidenta delegada del Consell
Sra. Carla Aguilar Cunill, en representació del grup municipal d’En Comú Podem
Sra. Elisabet Flores, en representació de grup municipal de Junts per Tarragona
Sra. Lourdes Cadena, en representació de grup municipal de les CUP
Sr. Mario Soler, en representació de grup municipal del PSC
Sra. Loli Benítez, en representació de grup municipal del PP
Sra. Conxi Almazán, en representació de grup municipal de C’s
Sr. Xavier Eduard, en representació de l’Associació Astafanias
Sra. Carmen Juárez, en representació de Fundació Estela i de la Fundació Santa Tecla.
Sr. Serapi Colombo, en representació del Club Esportiu Solc.
Sr. Martí Solà, en representació de Down Tarragona
Sra. Carla Montoya, en representació de la Fundació La Mar Blava
Sra. Marian Bonet, en representació de l’Associació Aurora
Sra. Laura Recha, en representació de d’Asperger-TEA del Camp de Tarragona
Sr. Jordi Montserrat, a títol individual.
Sres. Coia Poblet i Èlia Cuello, tècniques del Gabinet Ceres, com a invitades en el Consell per dur a terme
una sessió dinàmica participativa en la sessió.
Sra. Rosa Mercadé, tècnica municipal de la discapacitat, de la Conselleria de discapacitat diverses.
Actua en funcions de secretaria el Sr. Albert Torres, secretari delegat del Consell Municipal de la
Discapacitat.
Ha excusat l’assistència el Sr. Jordi Planas, a títol individual.

ORDRE DEL DIA
1. Presentació de la nova Consellera de Capacitats diverses
2. Presentació de les noves entitats al Consell i relació de baixes
3. Reconeixement a Serapi Colombo, medalla al mèrit de l’esport. Club Esportiu Solc.
4. Informació sobre el I Mes de la Salut Mental
5. Informació sobre l’inici del Pla de Capacitats diverses de l’Ajuntament de Tarragona.
6. Dinàmica participativa per triar un logo pel Consell
7. Precs i preguntes
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A la ciutat de Tarragona, essent les 18:00 hores del dia 29 de setembre de 2021, es reuneixen per la
plataforma ZOOM, en sessió telemàtica creada i convocada a l’efecte, les persones anteriorment citades,
per tal de dur a terme la reunió de l’Assemblea General del Consell Municipal de la Discapacitat, que ha
estat prèviament convocada per ordre de la Presidència delegada del Consell.
Presideix la sessió la Sra. Elvira Vidal Sensi, presidenta delegada del Consell per decret d’alcaldia núm. 8137,
d’1 de juliol de 2021.
Prèviament a l’inici de la sessió, s’efectua una ronda de presentació de les persones assistents a la sessió
telemàtica.
A continuació, es procedeix a tractar els diferents punts de l’ordre del dia.

1. Presentació de la nova Consellera de Capacitats diverses
Introdueix la sessió la presidenta Elvira Vidal Sensi, qui es presenta davant de les persones assistents i els
dona la benvinguda.
La presidenta comenta que durant més de dos anys no s’ha convocat l’Assemblea General del Consell-quan
els estatuts diuen que s’ha de convocar mínim una vegada a l’any-, període en el que presidia el Consell
l’actual representant del grup municipal d’En Comú Podem, Carla Aguilar Cunill. Afirma que la seva
predecessora ha hagut viure i gestionar moments durs, i en certa manera entén que no s’hagi convocat
l’Assemblea fins ara. Li agraeix la feina feta i la seva col·laboració.
La presidenta comenta que durant el poc temps que porta s’ha dedicat a visitar la majoria d’entitats i la
feina que estan duent a terme, una tasca essencial perquè on no arriben les administracions arriben les
entitats, i tot es sosté per la voluntat de persones implicades i de les famílies que hi ha al darrera, i en
aquest sentit, vol posar de rellevància la gran tasca que fan les persones cuidadores que també necessiten
de l’ajuda i el suport de tots.
Seguidament, la presidenta manifesta que la finalitat del Consell, més que donar comptes i explicar les
bondats del que fa l’administració, és escoltar les inquietuds del sector, posar en comú estratègies i
treballar conjuntament per a les persones amb diversitat funcional. La intenció del Consell es mirar
d’aglutinar esforços per fer unitats de treball operatives que siguin més eficients i efectives, possibilitat ja
establerta en el Reglament. Afegeix que també correspon al Consell dissenyar un pla, un full de ruta, per
abordar els reptes en l’àmbit de la discapacitat, que els membres del Consell prenguin la iniciativa en aquest
sentit. I per últim, el Consell ha de seguir donant continuïtat als programes i projectes ja endegats i que
gestiona i executa el departament municipal competent en capacitat diverses: Subvencions a entitats,
Transport Adaptat, Subvencions a Casals d’Estiu, Celebració de dies internacionals, programa Festa per
Tothom, gestió de la geganta Frida, suport a entitats. Ara bé, apunta que tant important és la definició els
programes i projectes, com la seva execució i la seva avaluació.
Per últim, la presidenta assenyala que tot i els pocs recursos humans del departament, tant els seus efectius
com ella mateixa estan a disposició de les persones i les entitats del Consell.
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2. Presentació de les noves entitats al Consell i relació de baixes

Pel que fa a les altes, informa i dona la benvinguda a l’Associació de cardiopaties congènites (AACIC), a
Down Tarragona i a l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
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Pel que fa a les baixes, assenyala que en el Reglament es disposa que un dels motius que comportaran la
baixa en el Consell, és que no s’assisteixi a les sessions de l’Assemblea General per tres vegades
consecutives, sense justificació prèvia.
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La presidenta concedeix la paraula a la Rosa Mercadé, tècnica municipal de capacitats diverses, qui informa
de les altes i les baixes de les entitats en el Consell.

Les baixes són de les entitats següents: Acció Cívica Antibarreres Socials del Camp de Tarragona (ACABS),
Associació de persones sordes de Tarragona i Comarca (ASOTARCO), Associació Tàrraco de Minusvàlids,
Associació Tarragonina de Traumatisme Cranoencefàlic i Dany cerebral de Tarragona (CRANE), Centre
recreatiu d’esport i lleure per a disminuïts psíquics Xaloc, i Associació de pares d’ONADA.
El Sr. Serapi Colombo, en representació del Club Esportiu Solc, pregunta e motiu de per què aquestes
entitats causen baixa.
La tècnica municipal de capacitats diverses l’informa aquestes baixes que s’informen són sobre entitats que
en els darrers anys el departament ha intentant posar-s’hi en contacte mitjançant el correu electrònic,
telèfons, registre d’entitats municipals, etc., i que no s’ha obtingut cap resposta; evidentment tampoc han
assistit en les darrers a tres sessions de l’Assemblea, i tampoc han participat en cap grup de treball o acte
convocat per la conselleria en els darrers anys. Informa així mateix que queden en una situació d’inactivitat
i que causaran baixa en el sí del Consell.

3. Reconeixement a Serapi Colombo, medalla al mèrit de l’esport. Club Esportiu Solc.
Introdueix el punt la Presidenta concedint la paraula a la tècnica municipal de capacitats diverses, qui
explica que en data 18/06/2021 es va concedir al senyor Serapi Colombo la medalla al mèrit de l’esport per
la seva tasca en l'àmbit educatiu, i concretament en el sector de l'educació especial amb alumnes amb
discapacitat intel·lectual, i afegeix que el Consell el té com a referent.
Intervé el senyor Serapi Colombo, qui agraeix el reconeixement que li fa aquest Consell, si bé manifesta
que el reconeixement ha de ser per tot el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual, per una escola, pels
companys del Club i de l’escola, i per aquelles entitats i organitzacions com són el Consell Esportiu, la
Federació ACELL, Special Olympics Catalunya i Special Olympics Espanya, que ho han fet possible i que han
cregut en els projectes que s’han proposat. Agraeix a tots ells l’esforç i el treball de tots ells. Informa que
s’acaba d’iniciar una nova temporada i que hi ha moltes ganes i il·lusió de tornar a les pistes i als camps
esportius per així recuperar el temps perdut per la pandèmia. I conclou que es posa a disposició del Consell
en allò que pugui ajudar.

4. Informació sobre el I Mes de la Salut Mental
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La tècnica municipal Rosa Mercadé informa que el Mes de la Salut Mental tindrà lloc durant tot el mes
d’octubre, ates que és el dia 10 d’octubre és el dia mundial de la salut mental, però es vol dedicar tot el
mes a aquesta temàtica per visualitzar-ho millor a la societat. Informa que s’ha enviat una convocatòria
massiva a totes les entitats del Consell i a altres que no en formen part, i que en breu es tindrà cartell i el
dilluns 4 d’octubre es farà la roda de premsa. Afegeix que es feien coses abans a la ciutat, però ara
compartint esforços, sota un únic cartell i amb la implicació de diferents departaments municipals, i
institucions i entitats del territori, es pretén anar més enllà.
La presidenta comenta que el que es vol principalment amb l’organització d’aquest Mes de la Salut Mental
és visualitzar. Es tracta més que d’inclusió, d’igualtat. Afirma que s’ha treballat unes activitats
engrescadores, participatives, que pretenen no només donar suport a les persones amb problemes de salut
mental sinó també les seves famílies. Remarca el paper de les dones, que molt d’elles són cuidadores, que
moltes s’han trobat soles, moltes treballen i carreguen amb el pes de ser cuidadores no professionals. A
elles cal reconèixer la seva important tasca i posar-les en valor. Per últim, agraeix la feina feta pel
departament, perquè tot i que no es visible, al darrera hi ha molta feina.
La Rosa Mercadé ressalta que la motivació d’aquestes jornades va sorgir d’una moció que es va presentar
al Ple de l’Ajuntament, on hi va haver el suport des d’un primer moment de la llavors consellera competent,
Carla Aguilar, de fer activitats i accions d’impulsar la visualització de la salut mental, que en un primer
moment anava molt enfocada a la prevenció del suïcidi, però que s’ha anant ampliant en els diversos
àmbits. Agraeix la col·laboració dels diferents departaments municipals, especialment de Centres cívics, i
d’institucions com el Col·legi de Psicòlegs. Conclou que el dia 7 d’octubre es farà la presentació oficial.

5. Informació sobre l’inici del Pla de Capacitats diverses de l’Ajuntament de Tarragona.
Introdueix el punt la tècnica municipal Rosa Mercadé qui comenta que aquest tema sorgeix arrel d’una
moció que va presentar el grup municipal Junts per Tarragona, i que es va aprovar per tots els altres grups
municipals, de que l’Ajuntament tramités i aprovés un Pla de Capacitats Diverses. Assenyala així mateix que
no hi ha obligació legal de tenir un pla municipal per a capacitats diverses, però es creu necessari tenir un
full de ruta, amb afectació tranversal. Afegeix que es començarà a treballar aquest darrer trimestre, en un
moment en que l’Ajuntament està aprovant plans en diversos camps (infància, salut, joventut, etc...) i es
creu necessari dedicar un pla a capacitats diverses. Es requerirà de la complicitat de les entitats del Consell
per tirar endavant.
La sra. Coia Poblet, tècnica del Gabinet Ceres, procedeix a presentar la presentació. Disseny i gestió integral,
diagnosi, pla d’acció. Fonts secundàries, sessió tècnica per introduir la necessària transversalitat per tractar
en els diferents departaments, grups de discussió amb totes les entitats amb relació amb la capacitació
diverses. Es fixarà el pla d’acció. Es fixa un objectiu general. Es debat accions del consell, validació tècnica,
pla de capacitats diverses
Ha de ser un document dinàmic.

6. Dinàmica participativa per triar un logo pel Consell
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S’inicia la dinàmica per part de les tècniques del Gabinet Ceres, qui comparteixen una presentació de power
point, amb l’objecte per a consensuar una imatge que representi el Consell i serveixi per a iniciar un treball
conjunt, on segons paraula de la tècnica Rosa Mercadé, els membres, les entitats i les persones que
representin se sentin còmodes i els apropin per abordar millor el proper disseny del Pla de capacitats
diverses.
Es pretén buscar un logo que representi la imatge que vol que transmeti el Consell, amb la que es vol que
s’identifiqui el valors del Consell, a través d’una dinàmica participativa amb tres punts a abordar:
1. Consens del tipus de logo el més adequat
2. Reflexió entorn els valors que hauria de transmetre
3. Identificar les principals característiques del logo

• 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

S’efectua una presentació mitjançant una pissarra col·laborativa (MIRO) i l’eina núvol MENTIMETER.
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Explica les diferents tipologies dels logos i es procedeix a votar mitjançant un enllaç en la presentació. Hi
ha 14 vots sobre el logo, en funció de la seva tipologia, i es genera un debat sobre quina tipologia seria la
més adequada per al Consell.

A les 19:04, abandona la sessió la Carla Aguilar Cunill, en representació del grup municipal d’En Comú
Podem.

En la segona part de la dinàmica, es pregunta quins són els principals valors que es vol que transmeti el
Consell Municipal de la Discapacitat: inclusió, integració, igualtat, participació, diversitat, cooperació, etc.
Es produeix un debat entre els membres assistents.

A les 19:14, abandona la sessió el Mario Soler, en representació del grup municipal del PSC.

El Sr. Xavier Eduard, d’ASTAFANIAS, manifesta que caldria tenir en consideració les famílies de les persones
amb discapacitat, que ell enten com un dels elements que ha de representar el Consell, com un dels
objectius del mateix.
Demana la paraula el Secretari delegat del Consell, que comenta que aquest sentit, seria adequat que es
tinguessin en compte els objectius general i específics del Reglament del Consell, i en el cas que es pretengui
introduir nous objectius, seria aconsellable actualitzar el Reglament, atès que no seria lògic que els
objectius del Reglament i els valors que s’estan comentant que hauria de tenir el Consell no coincidissin.
Intervé la paraula el Sr. Jordi Montserrat, qui diu que té problemes d’accessibilitat amb la plataforma
ZOOM, i proposa que en futures ocasions s’utilitzen plataformes accessibles per a tothom.
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A les 19:24, abandona la sessió la Lourdes Cadena, en representació del grup municipal de les CUP. Abans
d’abandonar la sessió manifesta que el terme “comunitat” s’ha de posar de rellevància en el camp de les
capacitats diverses, perquè ve a dir que hi ha d’haver menys distància entre persones; conclou demanant
des de les CUP a la presidenta que es tiri endavant el Pla d’Accessibilitat.

A les 19:30, abandona la sessió el Sr. Martí Solà, de Dow Tarragona, i la Carla Muntanya de Mar Blava.

En la tercera part de la dinàmica es demana quins colors poden representar el Consell, consideracions sobre
la font i el nom del Consell. Es debat sobre els colors, que són colors primaris, a triar entre els membres
presents. El color més votat és el verd, seguit del blau i el groc. Es debat sobre el codi de colors.
El Sr. Xavier Eduard, d’ASTAFANIAS, comenta que caldria modificar el nom del Consell, per posar el terme
“capacitat diversa”.
El Sr. Jordi Montserrat diu que és molt important tenir en compte l’accessibilitat en l’elecció dels colors.
Posa com a exemple el color vermell, que es percep com a verd per a les persones amb daltonisme. Insisteix
en què l’elecció del colors, la font, el tamany, etc., hauria de correspondre a un/a especialista en disseny
de logos i en accessibilitat en disseny. S’ofereix com a interlocutor en aquest assumpte.
La Sra. Coia Poblet afirma que es pren nota perquè es tingui en consideració.
La darrera fase consisteix en identificar quines imatges poden associar-se amb el Consell tenint en compte
els valors establerts. La Sra. Coia Poblet demana als presents que busquin imatges a internet que pensin
que poden identificar els valors que s’han dit durant la dinàmica i així fer un mural amb totes elles i
traslladar-ho a la persona que hagi de fer el disseny. Aquesta fase es deixa perquè més endavant els
membres dels Consell les puguin enviar.

7. Precs i preguntes
La presidenta obre el torn de precs i preguntes.
El Sr. Xavier Eduard demana crear un marc de treball, però cadascun dels membres del Consell ha de tenir
en compte que formen part d’un consell i apartar les individualitats. És necessari treballar en grups i punts
d’unió per desenvolupar el ple de treball, incloses les famílies. Cal cercar el mínim comú denominador de
les persones i les famílies.
La presidenta comenta que el propi reglament ja permet la creació de grups de treball, però cal que es
defineixen per objectius. I cal que vagi més enllà de declaracions d’intencions.
El Sr. Jordi Montserrat diu que en un dels darrers consells es va dir de crear un grup de treball per agrupar
i fomentar les eines d’accessibilitat i fer-les arribar a moltes d eles persones, i compartir entre els diferents
col·lectius. Considera que és absolutament necessari combatre l’escletxa digital.
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La Sra. Laura Recha, en representació de d’Asperger-TEA del Camp de Tarragona, assenyala que caldria
revisar el Reglament a part de fer el logo, per tal que cadascú aporti el que consideri des del seu col·lectiu,
i posa de manifest la importància de la formació i de crear sinèrgies entre les diferents entitats. Diu que cal
saber què es pot fer i què no, segons el Reglament del Consell. Conclou que cal tenir més informació, i més
formació també, per després poder-ho projectar a la societat.
Coincideix plenament la presidenta, però com diu, el logo és el primera acció per conèixer-se els membres
entre sí, per després donar-se a conèixer fora.
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El Sr Jordi Montserrat diu que no s’ha d’oblidar les persones que no estan englobades o representades per
cap entitat. Afirma així mateix que està d’acord amb la importància de la formació.

Plaça de la Font, 1
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La presidenta afirma que des d’accessiblitat i el Servei TIC s’està treballant en l’accessibilitat d’eines
electròniques.

La Sra. Laura Recha diu que fa falta la part de treball, la visió que percep part de la ciutadania d’aquest
Consell està molt associada al camp festiu, però seria interessant donar un missatge clar a la societat del
que representa la discapacitat, perquè vegin que va més enllà del camp festiu.
La Sra. Conxi Almazan, en representació del grup municipal de Ciutadans, hi coincideix, i que creu cal
treballar des de l’educació i la formació. Cita els termes voluntat i esperança. Creu que fa dos anys que era
necessari fer el Consell per poder aportar quelcom. Coincideix amb el Sr. Xavier Eduard amb tenir en
compte i posar de rellevància els familiars. També creu que és important la part econòmica.
La presidenta comenta que per assumir les seves noves responsabilitats li mou la vocació de servei. Diu
que s’ha fet uns canvis pressupostaris perquè el Consell pugui tornar a activar-se, però que necessita que
els membres li donin suport perquè pugui liderar accions.
El Sr. Xavier Eduard recorda que cal tenir clar, dins de la línia o projecte de treball que s’ha iniciat, quins
son es objectius que es poden assolir, a curt, mig i llarg termini.
La Rosa Mercadé comenta que el marc juridic de les persones tutelades ha canviat recentment i que
segurament caldrà fer formació.
Es debat sobre la capacitació de les persones amb discapacitat i el nou marc jurídic, que retorna una
autonomia que caldrà que la societat entengui i assumeixi.
La Sra. Laura Recha afegeix que fa falta un empoderament que sorgeixi de les pròpies famílies. I per això
demana que el Consell s’enfoqui no només cap al camp de la festa sinó també, i de forma intensa, cap al
camp formatiu i d’empoderament.
El Sr. Jordi Montserrat considera que és el propi Consell qui s’ha de posar en marxa en primer lloc, i no
esperar a que la resta de societat ho faci.
La Sra. Rosa Mercadé conclou la sessió informant a les persones assistents que es té previst celebrar una
altra sessió de l’Assemblea General del Consell el proper mes de desembre d’aquest 2021.
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La Sra. Loli Benítez, en representació de grup municipal del PP, manifesta el seu agraïment per haver
celebrat el consell i haver pogut participar de la dinàmica de grup que s’ha efectuat.
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I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca per part de la presidenta la reunió essent les 20:15 hores, de
la qual cosa jo, secretari delegat, en dono fe.
Vist i Plau,
Elvira Vidal Sensi
La Presidenta delegada del Consell
Albert Torres Nierga
El Secretari delegat

