
                   

Acta de la reunió de la Junta d’Acompanyam 

 

Núm. de sessió: 8 (ordinària ) 
Data: 09 de Desembre de 2019 
Lloc: HOTEL SANT CUGAT 
Hora: 18:00h. 
 
 
Assistents : 
 
Ferran Felius 
Francesc Colom 
Lluis Godayol 
Isabel Montesinos 
Paola Emilia Gugliotta 
Nuria Bueren 
Manel Roca 
Amparo Blanco 
 
 
Ordre del dia : 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta  anterior 04/11/2019 
2. Presentació de nous socis. 

3. Informe del President . Actes, participacions i presencia. 

4. Informe del Vicepresident . 

  a) Assistència acte: Aspectes jurídics a tenir en compte en el entorn de la discapacitat 

  b) Cancel·lació acte de Fundació Pere Tarrés promogut pel ajuntament de Sant Cugat     

al fil de la discapacitat a la ciutat 

5. Presentació dels estatuts  de la Associació Acompanya’m 

6. Nadal a Sant Cugat: Possibilitat de tour gratuït com a grup en el trenet de les festes de 

Nadal. 

7. Acte al Ajuntament de Sant Cugat. Estudi sobre discapacitat intel·lectual. 

8. Informe assistents sobre el resultat del material utilitzat per la  captació de associats 

9. Precs i preguntes. 
 
 
 

1. Per agilitzar el desenvolupament de la sessió,un cop llegida l’acta amb anterioritat a la 
assistència a la junta, es passa a la seva aprovació per acord dels assistents.  
Es decideix que per futures reunions, les possibles esmenes a les actes anteriors,  
s’ enviïn prèviament per email. 

 
2. Presentació de tots els assistents i es dona la benvinguda a Nuria Bueren. També 

s’incorporen al grup en Gustavo Ariel i Familia Amic.  
 



3. El President fa un resum de les actuacions que s’han dut a terme i de les que s’estan 
realitzant. 
 

El dia 28/11/2019 va tenir lloc la reunió amb la Sra. Gemma Aristoy,  Regidora 
d’Esports, Ciutadania i Salut, malgrat que el nostre objectiu era i és poder  
entrevistar-nos amb l’Alcaldessa. També hi era la Sra. Anna Soler  coordinadora de l’ 
àrea de Ciutadania, i en representació d’ Acompanya’m va assistir en Ferran Felius.  
La Regidora es va disculpar pels canvis d’horaris i dates. 
Acompanya’m es va presentar com una eina que no existeix a l’ Ajuntament i se’ls va 
convidar a implicar-se i tirar-lo endavant, oferint la nostra entitat com a suport i amb la 
voluntat de presentar el projecte al Ple de l’ Ajuntament 
Se’ls informa que s’ha contactat amb els ajuntaments de los poblacions de Rubí i 
Cerdanyola, i que s’han mostrat interessats. 
La creació d’un Comissionat de la discapacitat, no està entre les prioritats de 
l’Ajuntament en aquest moment. 
 
A la xerrada “Transformant la tutela” organitzada per la Fundació Jeroni de Moragas, el 
passat 02/12/2019 a la Casa de Cultura i  a càrrec de la Sra. Maite Ruiz de LADD, van 
assistir  dues persones en representació d’ Acompanya’m. 
 
El dia 03/12/2019 a l’acta del Dia de la discapacitat organitzat al Casal de Torreblanca 
per l’ Ajuntament, va assistir en Ferran Felius. Aquest acte no havia estat comunicat a 
les famílies ni a les entitats. A la propera Taula de la Discapacitat es comentarà i es 
demanarà més visualització per a  la de l’any 2020. 

              Malgrat l’assistència de l’alcaldessa, el contacte va resultar infructuós.  

 No obstant, la Sra. Núria Gibert, Tinència d’alcaldia de Drets Socials, Igualtat,                        

Ciutadania, Salut i  Infància,  es va mostrar interessada en el projecte. 

 

 Es fixa  la data del dijous 23/01/2020, per convidar a les entitats a la presentació  de 

Acompanya’m.  Es demanarà que assisteixi  un representant de la direcció de cada 

centre i un de les famílies, amb confirmació prèvia. 

Es proposen  les entitats: Guru,  Jeroni de Moragas,  Catalònia i Asdi,  Familia Amic, TEA 

Sant Cugat,  Aspasim,  CEE Crespinell,  Fundació L’Heura, CEE Fàtima , CEE Can Oriol. 

 Per a futures presentacions i xerrades, es decideix que sempre hi assisteixin un mínim 

de 2-3 persones. S’haurà de fer de forma organitzada i confirmada. 

 
4. En Lluis Godayol va assistir a l’acte “Aspectes jurídics a tenir en compte en el entorn de 

la discapacitat” promogut per AVAN a càrrec el Sr. Eduard Torres. 

 

L’acte de Fundació Pere Tarrés promogut pel ajuntament de Sant Cugat  al fil de la 

discapacitat a la ciutat, es va cancel·lar. 

 

A la presentació a la direcció de la Fundació Jeroni de Moragas del passat dia 
05/11/2019 els assistents es van mostrar molt interessants. 
 



Aquesta setmana es publicarà al Tot Sant Cugat digital l’article d’en Lluis Godayol “ La 

veu dels que no tenen veu”. 

Es decideix que abans de les festes de Nadal, s’intenti  contactar amb la publicació El 

Cugatenc. 

 

5. Es tornaran a enviar els Estatuts. Es dona un marge d’ una setmana per fer les esmenes 
i consultes que calguin, via email i donar-los per aprovats. 
 

 
6. Nadal a Sant Cugat: Es proposa el dissabte 21/12/2019 pel matí, per anar com a grup al 

trenet que promou Sant Cugat Comerç. 
Queda pendent consultar l’accessibilitat pels usuaris en cadira de rodes. 
 

       8.   S’acorda crear una Comissió de Formació a les families. La Isabel Montesinos  
              s’ofereix ja que ho està fent per a una altra entitat. 

 
També la creació d’una Comissió de Comunicació. La Paola Emilia Gugliotta s’ofereix a 
fer un pla. Per les dues comissions es demana la col·laboració de més socis. 
 
Es proposa la data del 20/02/2020 per fer la presentació pública d’ Acompanya’m a 
través de les entitats. 
 
Es decideix fer un cop al mes una reunió de tots els integrants de l’ entitat per fer les 
nostres consultes i solventar els debuts de cadascun 
 
Donat que el primer dilluns de Gener serà festiu, es trasllada la reunió ordinària al 
dilluns 13/01/2020 a les 18h a l’ Hotel Sant Cugat. 

 
9.   Es passa a precs i preguntes i s’obre un diàleg distés sobre diferents aspectes 
       del   projecte. 
 

S’aixeca la sessió a les 20:00  hores  

 

El President       El secretari 


