Núm. Reunió: 1/2019
Dia:
Dijous, 4 d’abril de 2019
Hora:
De 16’00 h a 17’45 h
Lloc:
Edifici Glòries
Carretera de Montcada, 596,
Aula Polivalent (Primer pis)
Recurs:
Intèrpret en llengua de signes
Assistents: Jully Villa (PROU BARRERES); Joan Vila (PROU BARRERES i FAVT);
Oriol Capellas; Jordi Lartuna (EEE L’HEURA); Anna Llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ
– ESCOLES MUNICIPALS); Anna Garcia (ECOM); Marisa Carreño (SERVEI
D’OCUPACIÓ); Mishel Ramos i Cristina Pozo (CLL TU TRIES); Natalia Perón
(POLÍTIQUES DE GÈNERE); Carles Godall (COORDINADORA CAPAÇ); Lorena
Moruno (RESIDÈNCIA i CENTRE DE DIA LA PINEDA); Carmen Sala (APESOTE);
Mariona Torredemer i Elvira Ubach (EEE CRESPINELL); Montserrat Lao (FUPAR i
TEIXIDORS); Montse Garcia (GM CUP TSA); Adrián Sánchez (REGIDOR CAPACITATS
DIVERSES i ACCESSIBILITAT); Victòria Hernández, Pablo Alegria, Eva Garcia I Sònia
Cuesta (OFICINA CAPACITATS DIVERSES).
S’excusen: Montse Hernández (PROU BARRERES); Meritxell Lluís (GM PdeCAT);
Laura Munjé (SERVEI LLEURE i JOVENTUT); Albert Sánchez (GM C’s) i Montse
Cerezo (CDIAP MAGROC).

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior.
Valoració desenvolupament 3r any del Pla d’Atenció a les Capacitats Diverses i
l’Accessibilitat.
Proposta creació Comissió Seguiment del Pla d’Atenció a les Persones amb
Capacitats Diverses i Accessibilitat (2016-2020).
Avaluació del Seminari “Repensant l’Atenció a les Capacitats Diverses i
l’Accessibilitat a Terrassa” (22-23/01).
Comissió Dona i Capacitats. Informacions vàries.
Torn obert de paraules.
Tancament reunió: Resum reunió i recull dels acords

ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior.
Lliurament de l’acta de la reunió anterior de la TAULA LOCAL DE CAPACITATS
DIVERSES I ACCESSIBILITAT del 6 de novembre de 2018 i aprovació.
Es dóna per aprovada amb la incorporació de l’esmena realitzada des de l’AMPA
CRESPINELL, al punt 6 de l’acta, “Mariona presenta a Elvira Ubach, la nova presidenta
de la Cooperativa EEE Crespinell que és qui assistirà a les reunions de la Taula en
representació de l’escola”.
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2.- Valoració desenvolupament 3r any del Pla d’Atenció a les Capacitats Diverses i
l’Accessibilitat.
Amb l’objectiu de poder realitzar aquest seguiment i valoració, es realitza la presentació
en format PowerPoint dels documents:
“Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020 –
Indicadors de ciutat Terrassa - 2018”.
Es tracta d’informació d’elaboració pròpia de dades recollides des de l’OCD i
facilitades per diferents entitats i serveis municipals en relació a l’atenció a les
capacitats diverses i l’accessibilitat.
“Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020 – Estat
d’execució març 2018”
Valoració desenvolupament 3r any del Pla d’Atenció a les Capacitats Diverses i
l’Accessibilitat on es destaca les accions més significatives en cada un dels 4 eixos
estratègics.
* En aquesta reunió es va realitzar la valoració dels eixos 1, 3 i 4 (1: Informació,
Formació i Sensibilització; 3: Participació Social; 4. Autonomia personal). Resta
pendent l’eix 2, Accessibilitat Universal que es realitzarà amb la incorporació de la
Tècnica de l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat.
3.- Proposta creació Comissió Seguiment del Pla d’Atenció a les Persones amb
Capacitats Diverses i Accessibilitat (2016-2020).
Comissió que té com objectiu poder fer seguiment detallat de les accions, realitzant una
avaluació conjunta del Pla i que permeti donar resposta a aquelles accions no assolides.
Es proposen les següents reunions, que es realitzaran a l’Aula Polivalent (Edifici Glòries,
Ctra. Montcada, 596)
1. Eix 1. Informació, Formació i Sensibilització
Dia: Dimarts 30/04/2019 Hora inici: 10 h Hora finalització: 12 h
2. Eix 3. Participació Social i I part Eix. 4. Autonomia personal (Àmbits

Habitatge i Autonomia Personal i Social)
Dia: Dilluns 20/05/2019 Hora inici: 12.30 h Hora finalització: 14.30 h
3. Eix 4. II part Eix. 4. Autonomia personal (Àmbits Educació, Salut, Treball i
Oci/Temps Lliure/Cultura/Esports)
Dia: Dimecres 12/06/2019 Hora inici: 10.00 h Hora finalització: 12.00 h
*Pendent fixar data reunió de seguiment de la línia d’Accessibilitat, que la tècnica de
l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat facilitarà un cop s’hagi incorporat.
4.- Avaluació del Seminari “Repensant l’Atenció a les Capacitats Diverses i
l’Accessibilitat a Terrassa” (22-23/01).
Resta pendent l’entrega del document on es reculli el resultat final d’aquest, que va tenir
com a principal objectiu el de ser un punt de trobada i de reflexió a nivell de ciutat.
(s’entregarà a la propera reunió de la TCDiA).
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S’aprofita aquest punt per tenir un espai a la TCDiA on compartir quines percepcions hi
ha respecte a l’experiència:
En general, la valoració és força positiva a tots els nivells (participació, continguts,
idees extretes,...).
Valoració positiva respecte al gran nombre de persones participants i al fet que
també hi participessin persones no associades; així com la varietat i característiques
de la procedència de les persones participants (entitats, serveis, primeres persones,
familiars, representació de les diferents discapacitats,...)
Es posa de manifest el paper neutre de l’empresa que va realitzar la dinamització,
INNOVA, entenen que, en realitat, aquest era el seu paper.
Es valora com a molt interessant el fet de que es qüestionés, també, el paper de les
entitats (per exemple, el que es fa per la inclusió i/o com s’aborda aquesta).
Es considera que tot el material que es va treballar i extreure servirà per l’elaboració
del proper Pla Estratègic.
Es posa en valor la força de l’associacionisme, de la representació de totes les
discapacitat i de la unió de les entitats.
Es fa el símil de les conclusions extretes en aquest seminari amb la carta als reis,
reflexionant sobre les possibilitats reals d’aconseguir determinats canvis però les
dificultats i impossibilitats en altres.
Malgrat, d’una banda, es qüestiona el cost de l’empresa externa que realitza la
dinamització, per l’altra s’entén que no és només aquesta la que encareix l’acció i
que era necessària una visió externa i imparcial que tècnicament ajudés a construir
de manera objectiva.
Es valora el format de l’acció de manera molt positiva, ja que va permetre dedicar 2
dies íntegrament a pensar.
Des de l’OCD es contextualitza que aquesta acció ha de servir, juntament amb
l’avaluació que es realitzi durant aquests mesos del Pla d’Atenció a les Capacitats
Diverses i l’Accessibilitat, 2016-2020 per l’elaboració del proper Pla Estratègic, que
permeti una mirada objectiva de quin ha estat el passat i quin podria ser el futur.
5.- Comissió Dona i Capacitat. Informacions vàries.
S’anima a que dones que formen part de les entitats de la Taula puguin se sumin a
aquesta comissió.
S’entreguen diferents materials: Cicles xerrades, Guies (Recursos Persones amb
Capacitats Diverses, Esport Adaptat, Inserció Laboral, Com organitzar un acte
accessible,...).

6.- Torn obert de paraules.
Quan es fa referència als diferents dies Internacionals (Persones amb Discapacitat,
Autisme i Paràlisi Cerebral) que la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat
impulsa o on participa, EEE Crespinell pregunta quin criteri s’estableix per la seva
celebració, ja que consideren que no tots els col·lectius estan representats de la
mateixa manera. L’OCD informa que totes accions es realitzen dins d’un marc de
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treball concret (per exemple, la Comissió d’Autisme) o perquè alguna entitat posa de
rellevància la necessitat i la importància de celebrar aquell dia i impulsa una acció
concreta (exemple, Dia Paràlisi Cerebral), tenint en compte que el Dia Internacional
de la Persones amb Discapacitat és el paraigües de totes les discapacitats.
Montse Garcia del GM CUP, consulta si per les campanyes de sensibilització existeix
algun servei municipal que faciliti la informació sobre suports i recursos tècnics per
dur-les a terme a les entitats i resta de serveis municipals.
S’informa que des de les diferents oficines que formen part de la Regidoria de
Capacitats Diverses i Accessibilitat s’informa i remet a entitats que tenen
coneixement en la matèria.
Lorena Moruno del Centre de Dia i Residència la Pineda proposa poder abordar una
realitat amb la que des del centre s’estan trobant: persones amb diferents orígens i
cultures que, entre d’altres, es troben amb la dificultat d’accedir a la informació i
tenen dificultats comunicatives.
Es valora la proposta molt adient i es determina poder treballar aquestes dificultats
des de la perspectiva de la interseccionalitat, tenint en compte els eixos origen i
discapacitat, entre d’altres.
Carles Godall de la Coordinadora Capaç informa sobre la redacció d’un manifest per
part de l’entitat en el que es reivindica la necessitat de comptar amb un altre centre
de dia i residència a la ciutat, per tal que les entitats de la Taula i altres ciutadans
que estiguin interessats en recolzar aquesta necessitat puguin adherir-se a aquest
mitjançant la seva signatura.
El manifest es farà arribar a l’OCD pel seu reenviament a les entitats de la TCDiA.
Mariona Torredemer de EEE Crespinell demana quan es podrà comptar amb la
informació extreta del seminari “Repensant l’Atenció a les Capacitats Diverses i
l’Accessibilitat a Terrassa” (22-23/01). Des de l’OCD s’informa que es facilitarà a la
propera reunió de la TCDiA.
Montse Garcia del GM CUP, demana conèixer com s’està abordant la segregació a
les escoles ordinàries amb respecte als infants amb discapacitat. Marina Crespinell
refereix al Decret 150 que hauria de donar resposta a aquesta situació. Aquest tema
constata la no representació a la Taula de cap representant de l’escola inclusiva.
7.- Tancament reunió: Resum reunió i recull dels acords
Donat que és la darrera taula dins l’actual mandat, el regidor de Capacitats Diverses i
Accessibilitat s’acomiada i agraeix tant a la Taula com a l’equip tècnic de les 2 oficines la
tasca realitzada.

ACORDS i TASQUES A REALITZAR
o En relació al document Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a
l’Accessibilitat 2016-2020 – Indicadors de ciutat Terrassa - 2018”, sol·licitud per
part dels membres de la TCDiA:
-

Comptar amb aquests documents a la web del servei (OCD) i/o físicament. Des
de l’OCD es faran arribar en format PDF i amb l’acta de la reunió.
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-

Reflectir indicadors d’assoliment d’altres programes i serveis executats per les
entitats del territori. S’estableix que les entitats faran arribar aquesta informació,
previ recordatori per part de l’OCD per tal de millorar aquesta eina.

o Així mateix, es detecta, gràcies a la posada en comú d’aquests indicadors, que la
discapacitat derivada de salut mental, la intel·lectual, el gènere i la violència cal un
abordatge especial. Es proposa que aquest tema es treballi a la Comissió de Dona,
entre les dones membres i els 2 serveis (Polítiques de Gènere i Capacitats
Diverses).
o D’altra banda, juntament amb les dificultats exposades des del Centre de Dia i
Residència La Pineda en quant a les dificultats de les persones amb discapacitat i de
diferents orígens fa palesa un nou enfocament de les necessitats de les persones
amb discapacitat i quin és el futur en el seu abordatge: el de contemplar des d’una
perspectiva interseccional diferents eixos (discapacitat, orígen, gènere, LGTB, ....).

5

