
 

 

 

 
Núm. Reunió: 1/2015 

 
 
Dia:            Dimarts, 24 de novembre de 2015 
Hora:           De 17’00 h a 19’00 h 
Lloc:            Edifici Glòries 

Carretera de Montcada, 596,  
                   Aula Polivalent (Primer pis) 
 
Recurs:       Intèrpret en llengua de signes 
 
 
Assistents: Joan Vila (DISMIFISICS – PROU BARRERES); Estrella Gil i Montse Hernández (Comissió 
Dona i Capacitats ); Jose Luís Cañadas (FAVT); Sabina López i Jose Juan Rodríguez (ONCE); ); Isabel 
Saez i Montserrat Vila (ASSOCIACIÓ PARES LA PINEDA; Montserrat Lao (FUPAR); Mariona Torredemer 
(EEE CRESPINELL);  Jordi Lartuna (EEE L’HEURA); Montse Cerezo (CDIAP MAGROC); ); Laura 
Fernández (Residència i Centre de Dia La Pineda); Carmen Sala (APESOTE); Anna Garcia (PRODIS); 
Marisol Torrico (TEA VALLÈS OCCIDENTAL); Anna Garcia (FUNDACIÓ ECOM); Micky Gutiérrez 
(SERVEI OCUPACIÓ); Anna Llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ – ESCOLES MUNICIPALS FÀTIMA I EL 
PI); Antonia González i Maria Assumpció Tobella (SALUT MENTAL TERRASSA); Carles Godall i Javier 
Heralde (Coordinadora Capaç); Lydia Gonzalez (Fundacio GOEL); Sílvia Ramos   (AVAN); Mariona 
Torredemer (EEE Crespinell)  
 
 
Angeles Peinado (Grup Municipal PP); Alberto Sánchez ( Grup Municipal Ciutadans C’S); Assumpció Solé 
(Grup Municipal CUP); Xavi Martínez (Grup Municipal Terrassa en Comú); Noel Duque (Grup Municipal 
PSC); Meritxell Lluís (Regidora Capacitats Diverses i Accessibilitat); Paula Sirvent, Victòria Hernández i 
Sònia Cuesta (Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat);  
 
S’excusen: Joan Martínez (AMPA CRESPINELL) 
 
DOCUMENTACIÓ ENTREGADA: 
 
Documentació inclosa a la carpeta de la reunió: 
 
! Full d’ordre del dia. 
! Esborrany del Pla Estratègic Local en atenció a les capacitats diverses i accessibilitat 

2016-2020 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Constitució de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat 
2.- Funcionament de la Taula i les Comissions 
3.- Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal 
4.- Pla Estratègic Local en atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat: 
     proposta de treball 
5.- Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
6.- Determinar representant de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat al 
Consell Municipal de Salut. 
7.- Torn obert de paraules 
 
 
 
 



 

 

 

 
1.- Constitució de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat 
 
La Meritxell Lluís, responsable política de la Regidoria Capacitats Diverses i Accessibilitat, dóna 
la benvinguda a les persones membres de la Taula, agraint la seva assistència. 
  
La regidora valora de manera positiva el treball realitzat fins aquest moment des de la Taula de 
Discapacitat i fa referència a la conversió d’aquesta a Taula Local de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat motivat per la creació a finals del juliol del 2015 de la nova Regidoria de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat, com a proposta de redisseny del servei d’atenció a les persones amb 
discapacitat, esdevenint un servei més visible i proper a la ciutadania i amb la voluntat de crear 
l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (suma del PUMAD i l’Oficina de Promoció de 
l’Accessibilitat) que vetlli per la millora de la qualitat de vida de les persones amb capacitats 
diverses, des de la defensa de drets i no des de l’assistencialisme. Aquesta oficina està 
formada, per la Paula Sirvent i la Victòria Hernández, fins ara tècniques del Punt Municipal 
d'Atenció a la Discapacitat (PUMAD) i del l’Oficina de Capacitats Diverses, respectivament, i la 
recent incorporació de la Sònia Cuesta. 
 
Les persones representants de les entitats, grups municipals i el personal de l’Ajuntament 
realitzen una presentació de qui són i a qui representen. 
 
 
2.- Funcionament de la Taula i les Comissions 
 
Durant tots aquests anys s’ha anat treballant en diversos àmbits d’actuació. Actualment són 4 
les comissions des de les que s’està treballant. Es tracten de comissions vives i dinàmiques, que 
es poden anar modificant i adaptant en funció de la feina que es va realitzant. 
 

a. Comissió Sortides Escolars 
 

Vetlla per la transició dels alumnes que finalitzen l’escolaritat a les escoles d’educació especial i 
han d’accedir a recursos especialitzats (centres ocupacionals i/o centres d’atenció diürna). Entre 
d’altres aspectes, gestiona i intenta resoldre possibles desajustos.  
 
Les entitats i organismes que hi participen són les escoles d’educació especial de la ciutat, 
PRODIS, FUPAR, tècnica del Servei d’Educació i Inspecció d’Ensenyament, Coordinadora 
Capaç i l’EAP. 

 
b. Comissió Dona i Capacitats 

 
En col·laboració amb la Regidoria de Polítiques de Gènere, té per objectiu conèixer i difondre la  
realitat de la Dona amb capacitats diverses i la col·laboració en projectes amb altres entitats i 
associacions. 
 

c. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
 

Grup de treball encarregat d’organitzar els actes i accions en commemoració d’aquest Dia 
Internacional. Es tracte d’un acte de visualització de les persones amb capacitats diverses dins 
l’àmbit local, que cada any compta amb un format diferent i un objectiu molt concret. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
d. Comissió Pacte de Terrassa per l’Accessibilitat Universal 

 
Espai on entitats interessades en abordar l'accessibilitat conjuntament amb representants 
polítics i tècnics de l'Ajuntament prioritzen i validen les accions per a la promoció de 
l'accessibilitat. Vinculat fins aquest moment a l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat. 
 
 
Caldrà valorar si aquestes comissions es mantindran, s’ampliaran, etc, un cop el Pla Estratègic 
esdevingui el nou full de ruta. 
 
La regidora, Meritxell Lluís, planteja que independentment del torn obert de preguntes, qualsevol 
dubte que es vagi produint al llarg de la reunió es pot anar plantejant.  
 
 
3.- Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal 
 
Al juliol de l’any 2012 es va signar el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal per part de 
les entitats i grups municipals de la Taula Local de la Discapacitat, el qual va representar el tret 
de sortida en l’assoliment definitiu del dret a l’accessibilitat universal i que va convidar a tota la 
ciutadania, empreses, entitats i col·lectius de la ciutat  a adherir-se. 
 
Des de la Comissió Pacte de Terrassa per l’Accessibilitat Universal treballen diferents entitats 
associacions/entitats interessades en l’accessibilitat amb polítics i personal tècnic, en diferents 
àmbits via pública, transport, comunicacions, comerç, habitatge,... 
 
Una petició més petita, formada per l’AMPA CRESPINELL, ... treballa per fer suggeriments i 
aconsellar sobre els espais lúdics i de llocs adreçats als nens, valorant els que són més adients 
en funció de les diferents edats.  
 
4.- Pla Estratègic Local en atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat: proposta 
de treball 
 
El Pla Estratègic Local va néixer a finals de l’anterior Mandat, fruit de la commemoració del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat de 2014, quan la Taula de la Discapacitat va 
proposar donar un pas endavant mitjançant la confecció participada d’un Pla Estratègic Local 
que permetés posar en valor i consolidar allò fet i mirar cap al futur, dotant de major rigor el què 
ja es feia i del què es volia fer en els anys següents.  
 
Durant l’any 2015, s’han anat fent reunions de treball que han permès elaborar un primer 
esborrany que recull les propostes que les persones  membres de la Taula de la Discapacitat 
han anat treballant. En aquests moments es tracta d’acabar aquesta feina, revisant aquest 
esborrany, podent realitzar les matisacions i aclariments que es requereixin tant per les 
persones representants que han anat treballant i amb les que desitgin incorporar-se. Es tracta 
de sentir aquest Pla com a propi i entendre que es tracta d’un document dinàmic que caldrà 
continuar treballant al llarg del temps. 
 
El Pla s’estructura en 10 línees estratègiques i un total de 100 accions. Per tal de mostrar el que 
s’està fent i els objectius assolits i els que no, caldrà dotar-lo d’uns indicadors que ens permetin 
mesurar que estem arribant a allà on es volia arribar.  
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Per aquest motiu, la Victòria farà arribar unes proposta de possibles dates de reunions, 
modificables en funció de la disponibilitat de les persones que hi volen participar, que 
s’estructuren en 4 eixos que vertebren les 10 línees estratègiques definides i que impliquen 4 
reunions en cada una de les 4 comissions de treball.  
 
Les 4 comissions de treball proposades per treballar el Pla Estratègic Local en atenció a les 
Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat són:  
 
EIX 1: IMPULSAR MILLORES EN LA INFORMACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ VERS 
LES PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES 
 
Comprèn les següents línees: 
 

• INFORMACIÓ: Garantir que tota persona amb capacitats diverses i/o les seves famílies 
tinguin ple accés a la informació, assessorament i suport necessari per a la igualtat 
d’oportunitats i la no discriminació. 

 
• SENSIBILITZACIÓ: Promoure la sensibilització i conscienciació de la ciutat en relació als 

drets de les persones amb capacitats diverses. 
 
EIX 2: PROMOURE L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 
 
Comprèn la següent línea: 
 

• ACCESSIBILITAT UNIVERSAL: Promoure l’accessibilitat universal (als espais, a la 
informació, a la comunicació) tenint present els diferents tipus de reconeixement de 
discapacitat. 

 
EIX 3: FACILITAR L’AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL DE LES PERSONES AMB 
CAPACITATS DIVERSES I LES SEVES FAMÍLIES 
 
Comprèn les següents línees: 
 

• EDUCACIÓ I FORMACIÓ: Promoure la participació de les persones amb capacitats 
diverses en els programes educatius d’àmbit municipal. 

 
• SALUT: Facilitar l’accés efectiu de les persones amb capacitats diverses als recursos i 

serveis de prevenció i atenció a la salut. 
 

• TREBALL INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL: Afavorir la plena participació e integració de 
les persones amb capacitats diverses en el món laboral a través dels processos 
d’orientació professional, formació i inserció laboral. 

 
• HABITATGE: Facilitar l’accés de les persones amb reconeixement de discapacitat a un 

habitatge i/o allotjament de qualitat. 
 

• OCI, TEMPS LLIURE, CULTURA I ESPORTS: Garantir i facilitar la participació de 
persones amb capacitats diverses en activitats recreatives, culturals, esportives i de 
temps lliure. 

 



 

 

 

• AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL: Garantir l’accés als recursos, prestacions i ajuts 
tècnics dels Serveis Socials i Sanitaris a les persones amb capacitats diverses i les 
seves famílies per al desenvolupament d’una vida el màxim d’autònoma i independent. 

 
EIX 4: VETLLAR PER LA PARTICIPACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB CAPACITATS 
DIVERSES I LES SEVES FAMÍLIES 
 
Comprèn la següent línea: 
 

• PARTICIPACIÓ SOCIAL: Promoure i facilitar la participació social activa de les persones 
amb capacitats diverses en el municipi. 

 
5.- Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
 
Des de la comissió encarregada d’aquest tema s’han realitzat diferents reunions en les que es 
realitza una pluja d’idees per tal de consensuar el dia, el format, l’espai... què, qui, com, quan i 
on es desenvoluparà aquesta festa. 
 
Els principals aspectes que es van plantejar com a punt de partida en relació a les possibles 
actuacions a realitzar són: 
 

- La idoneïtat del dia: El 3 de desembre cau entre setmana, un dijous. Es va valorar la 
possibilitat de canviar el dia a un dissabte o diumenge però es tracta de dates difícils ja 
que el dimarts de la setmana següent es festa i és possible que moltes entitats realitzin 
pont. 

 
- Es va valorar quin format podia tenir aquest dia. Una de les consignes de la Taula en 

relació a aquest dia és que cada any sigui diferent. De cara a aquest, es va plantejar com 
objectiu el dur a terme activitats atractives per tota la ciutadania, independentment de les 
capacitats de cada persona, i gaudir del dia de les persones amb discapacitat amb 
tothom.  

 
- Vinculat amb aquestes possibles activitats es va reflexionar sobre quin era l’espai més 

adequat. Es volia donar visibilitat a les accions que es realitzaran i això determinava que 
aquestes es realitzessin a l’aire lliure. En aquest punt, es van plantejar diferents 
possibles espais públics però analitzant el clima, hores de llum, dia de la setmana, la 
disponibilitat dels espais... de la data, la possibilitat de que l’acte es desenvolupés en 
algun espai públic i urbà del centre va guanyar pes. 

 
- Es va analitzar quan era millor desenvolupar l’acte, només al matí o matí/tarda. 

 
- Des de la Taula de la Salut Mental es durà a terme una conferència aquell mateix dia al 

matí, a la Biblioteca Central, d’11 h a 13 h. Des de la Taula de Discapacitat es va valorar 
adient recolzar aquest acte i sumar-ho a la resta d’accions que es desenvoluparan.  

 
 
Arrel de l’anàlisi de tots aquests aspectes es va acordar: 
 

- Celebrar el dia INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES 
dijous 3 de desembre.  

 
- Recolzar l’acte realitzat des de la TAULA DE SALUT MENTAL.  
 



 

 

 

- Les accions del DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB CAPACITATS 
DIVERSES  es desenvoluparan al voltant de la Biblioteca Central, concretament al Carrer 
Cervantes, a l’alçada de l’IES MONTSERRAT ROIG. 

 
- Donades les dificultats d’alguns col·lectius de les entitats (nens/es, joves, mares i pares, 

etc.) a l’hora de poder assistir a la tarda/vespre, es va determinar que les activitats es 
desenvolupessin al matí, de 10 a 14h, i que les activitats es realitzessin de manera 
simultània. 

 
- Es tractarà d’un acte de gaudiment per les entitats però obert a tothom, participatiu i 

plural. 
 
Concretament, la programació que es durà a terme compren la conferència de Salut Mental, “La  
salut mental als mitjans de comunicació. Trencant estigmes!” , Tallers i activitats entitats Taula 
Discapacitat (Fupar, TIC Teràpies, Prodis, Avan, Residència i Centre de Dia “La Pineda”),  
xocolatada per a tothom i  Lectura Manifest 2015 de la Taula de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat a càrrec de la Residència i Centre de Dia “La Pineda” . La regidora Meritxell Lluís 
estarà present en cada un dels actes. 
 
 
 
6.- Determinar representant de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat al 
Consell Municipal de Salut. 
 
Es demana la participació d’alguna de les entitats presents per representar a la Taula Local de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat al Consell Municipal de Salut. 
 
Des de Prou Barreres, la Montse Hernández s’ofereix a ser la persona membre representant i el 
Carles Godall, Coordinadora Capaç, el membre suplent. 
 
 
7.- Torn obert de paraules 
 
En relació a la creació del Pla Estratègic, el Jose Luís Cañadas (FAVT), indica que li sorprèn la 
millora de l’accessibilitat física, la sensibilització i formació del personal de l’Ajuntament continuï 
sent punts pels que encara cal continuar treballant. La Paula Sirvent li diu que està totalment 
d’acord però que és la realitat amb la que ens trobem i que per aquest motiu cal continuar 
treballant. La Victòria remarca tot el que també s’ha anat aconseguint i la gran feina que les 
persones membres de la taula han realitzat. 
 
El Jose Luís apunta a la gran feina que s’està fent, felicitant tant a la Paula com a la Victòria i 
animant a la resta del nou equip a seguir l’exemple. També convida als Grups Municipals, entre 
d’altres, a que prenguin consciència de la feina realitzada i del talant poc constructiu que resulta, 
en moltes ocasions, de no haver participat en tot el procés d’elaboració i qüestionar la feina 
resultant. 
 
El Joan Vila (DISMIFISICS – PROU BARRERES) agraeix la feina feta i manifesta sentir que el 
document del Pla Estratègic no és només un document sinó que és la feina i l’essència de la 
Taula. 
 
D’altra banda, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les 
Dones, la Regidoria de Polítiques de Gènere porta a terme, cada any, la Campanya "Terrassa 
contra la violència masclista".  
 



 

 

 

 
En el marc d'aquesta campanya, la Regidoria, està comptant amb la col·laboració de diverses 
entitats i associacions de la ciutat, entre elles la de l’associació DONES I CAPACITATS. Al llarg 
de la tot el mes de novembre s’estan duent a terme tot un seguit d'activitats una d’elles va ser la 
Taula rodona “Violència de gènere i entorn familiar en casos de diversitat funcional”, a càrrec de 
la Comissió de Dones i Capacitats de la Taula de Discapacitat.  La Montse Hernández i l’Estrella 
Gil, participants a la taula, fan referència a la doble discriminació que pateixen moltes dones que 
pateixen violència de gènere i que compten amb una discapacitat.  
 
Així mateix, al dia següent, dimecres 25 de novembre, a les 19.00 h es realitzaran 
concentracions ciutadanes simultànies en tots els districtes de la ciutat, amb la lectura del 
Manifest contra la violència masclista, un minut de silenci i actuació reivindicativa. Na Meritxell 
Lluís, com a regidora del districte 1, realitzarà la lectura a la porxada de l’Ajuntament de 
Terrassa (Raval de Montserrat). 
 
Canviant de tema, el Carles Godall, membre de la Coordinadora Capaç, fa referència al 
reportatge que des de “Canal Terrassa” s’ha realitzat sobre l’escola Impuls Dansa. Des del 
reportatge es fa referència a que, exclusivament, les persones que gaudeixen de les seves 
activitats són persones amb síndrome de Down quan en realitzat no es tracta d’una escola 
exclusiva, sinó que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual en general. 
 
D’altra banda, ell Carles explica que ja fa 1 anys i mig que, gràcies al suport de la Taula, es va 
portar al Ple Municipal una moció per tal que es construís un nou centre d’atenció a persones 
amb discapacitat, adreçat a joves que surten l’escola. Malgrat tots els passos donats, actualment 
les reunions amb la Generalitat (Departament Benestar Social) s’han paralitzat. La Regidora, 
però, continua insistint, trucant sovint i, conjuntament amb el Carles Godall, portant un 
seguiment de la situació actual. 
 
La Marisol Torrico, de TEA VALLÉS OCCIDENTAL (ASPERGER), fa referència a la manca de 
recursos i el desconeixement a l’hora d’atendre a un cada cop més nombrós nombre de nens/es 
i joves que malgrat assistir a l’escola ordinària, compte amb unes dificultats que necessiten 
d’una atenció més especialitzada. 
 
Mariona Torredemer (EEE CRESPINELL) informa sobre un acte reivindicatiu que es durà a 
terme a la Plaça Sant Jaume el 25 de Novembre organitzat per DINCAT. 
 
La Victòria realitza la consulta a les persones membres de la Taula sobre el seu interès sobre 
continuar rebent informació de les diferents entitats que la formen i d’altres informacions adients 
des de la bústia. Tothom està interessat en continuar reben aquesta informació. 
 
D’altra banda, explica que properament es realitzarà un canvi de bústia, coherent amb la nova 
regidoria, i que la informació es farà arribar des del correu electrònic 
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat. 
 
Una de les persones de la Taula realitza la consulta sobre on estarà ubicada l’oficina. La 
Meritxell informa sobre la necessitat i interès que aquesta sigui accessible i concentri a tot el 
personal però malgrat la seva voluntat d’una nova ubicació, encara desconeix on. 
 
 
 
Data de la propera reunió: A determinar. 


