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4Amb el relleu d’una torxa sim-
bòlica entre alguns dels membres de
l’Espai d’Inclusió de les Corts va
arrancar la cinquena trobada anual
d’aquesta plataforma que treballa
amb l'objectiu d'eliminar barreres i
obstacles socials. L’Auditori 1899
del Futbol Club Barcelona, un dels
col·laboradors del projecte, va ser
l’escenari de les ‘Olimpíades dels
sentits’, un acte que va servir per fer
balanç d’alguns dels projectes des-
envolupats al llarg de l’any 2018 i per
reconèixer la tasca d’alguns dels
agents per les accions realitzades i
la sensibilitat de la seva organitza-
ció envers la inclusió.

Com a amfitrió de l’acte, Emili
Rousaud, responsable de l’Oficina
d’Atenció especialitzada (OAE) del FC
Barcelona, va inaugurar la trobada
i va destacar la voluntat de la seva
entitat en treballar per ser una part
que promogui els valors a la socie-
tat. Per la seva banda, el regidor del
Districte, Agustí Colom, va valorar la
tasca duta a terme per l’Espai d’In-
clusió en els seus cinc anys de vida,
la consolidació del projecte, i la vo-
luntat de seguir treballant per ser un
districte inclusiu. A més, i com a no-
vetat, va anunciar la creació dels pre-
mis Jesús Simón i Àurea Lázaro,
dues persones del districte que van
estar molt implicades en la lluita per
la inclusió de les persones amb dis-
capacitat funcional.

REPÀS DELS PROJECTES
Des del 2012, l’Espai d’Inclusió de les
Corts, impulsat conjuntament per
l’Institut Municipal de Persones amb

Discapacitat, està endegant diversos
projectes culturals, educatius, socials
i esportius amb entitats i associa-
cions de persones amb discapacitat,
empreses, universitats i altres agents
del districte. La trobada va servir per
repassar l’estat actual d’alguns pro-
jectes, com per exemple  la forma-
ció de dinamitzadors esportius de
CET10, un curs d’auxiliars de moni-
tors de lleure dirigit a persones amb
discapacitat intel·lectual. Un projecte
que es troba en el seu tercer any, i
que ha permès millorar aspectes
com la confiança en un mateix i les
habilitats personals i socials dels i les
alumnes, tal com explicaven dos fa-
miliars durant la trobada. 

Per la seva banda, Ramón Ga-
rriga, coordinador de projectes de la
Fundació Barça i responsable del

programa Futbolnet, va exposar
aquest projecte creat el 2011 i que
utilitza el futbol i l’activitat física
com a eines de reflexió i agents de
canvi per millorar la vida dels nens,
nenes i joves que es troben en con-
textos vulnerables. Seguint amb
l’esport, Pablo Acevedo, director
operatiu del Reial Club de Tennis de
Barcelona, juntament amb tres
membres del seu equip, va exposar
el projecte de sostenibilitat me-
diambiental i social que va fer el club
durant el darrer torneig Comte de
Godó i que els va permetre acon-
seguir la ISO 20121, sistema de ges-
tió d’esdeveniments sostenibles.
Una part d’aquest treball es va fer a
través de l’Espai d’Inclusió del Dis-
tricte i amb el treball amb l’EAL
(Equip d’Assessorament Laboral de
l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat). 

Un dels grans projectes de l’Es-
pai d’Inclusió que enguany s’ha fet
realitat ha estat el pis de transició a
la vida independent. Un projecte
que s’emmarca dins la filosofia del
dret a la vida independent de les per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual i que té l’objectiu de facilitar, re-
forçar i promoure l’autonomia per-
sonal i la capacitat de decisió com a
entrenament, com a trànsit (du-
rant un màxim de 18 mesos) cap a
una futura vida independent (amb
els suports necessaris segons les ne-
cessitats de cadascú). Durant la tro-
bada es va poder veure un vídeo de
com és la vida d’un dels veïns de les

Corts que ara conviu amb altres
companys en aquests pisos situats
a Sant Andreu.

Una dansa contemporània va
servir per construir la gran lluna
que protagonitza la campanya del
Nadal inclusiu al barri de les Corts. Un
any més, i ja en són tres, el Districte
amb el suport de l’Obra Social La Cai-
xa i del sector comercial i turístic del
territori, impulsa la campanya amb
l’objectiu de fer visible el compromís
amb la inclusió social. Tant en el dis-
seny de la figura com en la seva pro-
ducció i lliurament han participat di-

ferents entitats de persones amb dis-
capacitat del districte.

Seguint amb el moviment cor-
poral, l’acte també va comptar amb
una performance d’alguns dels
usuaris i usuàries del Centre d’Hi-
giene Mental de Les Corts i va aca-
bar amb una exhibició de l’equip de
Gimnàstica Rítmica del Club Espor-
tiu Jeroni de Moragas, format per
noies amb discapacitat intel·lec-
tual. Un equip consolidat des de fa
més de 10 anys, que participa en ex-
hibicions i que reivindica la inclusió
de les seves gimnastes. 

Units a favor de la inclusió
» L’Espai d’Inclusió 20+20+20 de les Corts fa cinc anys apostant per fer un districte per a tothom 
» La trobada anual va aplegar el 29 de novembre diferents empreses, entitats i associacions 

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Tres moments de la trobada anual de l’Espai d’Inclusió 20+20+20 del passat 29 de novembre. Fotos: Districte

4Per iniciativa de diverses entitats
del territori, i amb el suport del Dis-
tricte de les Corts, ha engegat re-
centment el projecte ‘Radio In-
clusió Les Corts’, una nova emissora
de ràdio per internet, oberta, plu-
ral i inclusiva. 

Aquesta iniciativa la lidera l’As-
sociació Discapacitat Visual Cata-
lunya B1+B2+B3 i està dissenyada
conjuntament pel Grup Centre
Higiene Mental de les Corts, el TO
Ariadna i l’Associació Esclat. 

Aquesta nova ràdio vol ser un
altaveu comunitari per compartir
projectes musicals, d’art, de lite-
ratura, de cuina... però també per
la divulgació científica i la difusió
cultural i esportiva del districte. 

L’equip que forma part d’a-
quest projecte periodístic ja va
estar treballant a la fira de comerç
de Joan Güell, que es va celebrar
el passat mes d’octubre, i a la tro-
bada de l’Espai d’Inclusió, on van
fer diverses entrevistes. 

Una ràdio per a tothom

Barris al dia

El pis de trànsit a la
vida independent 
ja és una realitat

El Nadal inclusiu 
arriba als 800
establiments


