Regidoria de Capacitats
Diverses i Accessibilitat

Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat
Núm. Reunió: 4/2021

Dia:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 16 de novembre de 2021
De 16:00 h a 17:30 h
En línia (Plataforma Teams)

Assistents:
Elvira Ubach (ESCOLA CRESPINELL), Pilar Fernández (HEURA), Carles Godall
(COORDINADORA CAPAÇ), Anna Garcia (PRODIS), Montserrat Lao (LaFACT FUPAR), Ana García
(ECOM), Carme Sala (APESOTE), Montse Cerezo (CDIAP MAGROC), Natividad Sánchez (DAUS), José
Manuel Valero (LA OKA), Ana Pérez (TU TRIES), Adriana Aparicio (SOM ALAIRE), Francisco Aguilar
(ONCE), M.José Vinyals i Joan Vila (PROU BARRERES), Josep Rodríguez (INTEGRALIA), Marta Sánchez
(GM JUNTS PER TERRASSA), Pilar Sierra (GM ERC), Miquel Gutiérrez (SERVEI D’OCUPACIÓ) Anna
Llongueras (SERVEI EDUCACIÓ), Natàlia Perona (SERVEI POLÍTIQUES DE GÈNERE), David Garcia (Cap
Àrea Drets Socials), Paula Sirvent i Rebeca Clemente (OFICINA TÈCNICA PROMOCIÓ ACCESSIBILITAT),
Manuela Pérez (OFICINA SALUT), Núria Pérez, Pablo Alegria, Eva José, Sònia Cuesta i Anna Comellas
(OFICINA CAPACITATS DIVERSES)
Suport: Intèrpret de llengua de signes (Òscar Vélez)
S’excusen: Regidora Capacitats Diverses i Accessibilitat, Directora de Serveis de Salut i Promoció de
l'Autonomia Eap, Diswork, Salut Mental Terrassa, Avan, Globus, Acapps Vallès

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Campanyes per la millora de l'accessibilitat cognitiva i de sensibilització
a) Campanya Accessibilitat Cognitiva autobusos TMSA
b) “Posa’t al meu lloc, no aparquis al meu lloc”.
c) Campanya de passos de vianants.
4. Programació Dia internacional 2021.
5. Informacions vàries:
a) Accions 25-N: Xerrada dona sorda
b) Presentació “Acord de junta de portaveus per a demanar a la generalitat de
Catalunya mesures per a la creació de places residencials per a persones amb
discapacitat intel·lectual”. Al respecte, treball de la Comissió Sortides Escolars
(Informe manca de recursos residencials).
c) Treball Comissió Accessibilitat amb Mútua i CST i validació de les seves
instal·lacions.
d) Terrassa Cooperativa: xerrada "Cooperem per fer el món més fàcil: les validacions
d’accessibilitat cognitiva".
e) Adaptacions a lectura fàcil dels acords del Ple municipal.
f) Representació col·lectiu capacitats diverses a l’Acte Holocaust 2022?
6. Proposta calendari reunions Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat 2022:
22/03; 21/06 i 15/11.
7. En quin format les volem fer a partir del 2022?
8. Torn obert de paraules
9. Tancament reunió
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ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ
1. Benvinguda
Sònia Cuesta, cap de l’Oficina de Capacitats Diverses, excusa la regidora Mònica Polo qui ha
assignat la conducció de la reunió a ella mateixa i dona la benvinguda.
2. Aprovació de l’acta anterior
Aprovació sense esmenes de l’acta de la reunió anterior de la Taula Local de Capacitats Diverses
i Accessibilitat (29 de juny de 2021).
3. Campanyes per la millora de l'accessibilitat cognitiva i de sensibilització
L’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat i l’Oficina de Capacitats Diverses ens presenten tres
campanyes, dos de les quals estan actives. Són tres campanyes relacionades a la millora de
l’accessibilitat cognitiva i com mesura de sensibilització.


Campanya Accessibilitat Cognitiva autobusos TMESA. S’han col·locat pictogrames als
autobusos (70 autobusos i 150 parades amb marquesina). S’han posat tres tires de
pictogrames: una a la parada (indicacions d’esperar i pujar a l’autobús), una a l’entrada de
l’autobús (indicacions de pagar un bitllet senzill o validar targeta) i una altra a la porta de
sortida (indicacions de picar la parada i sortir de l’autobús). Són seqüències que ajuden a
persones amb autisme o amb altres dificultats de comprensió a viatjar en autobús i a
comprendre l’espai. S’han utilitzat pictogrames ARASAAC. Es poden trobar els diferents
materials a la pàgina web d’ARASAAC i a la pàgina web de TMESA: 3 guies més
extenses amb la idea que les persones s’ho puguin descarregar i puguin planificar el seu
recorregut (versió PDF i versió editable). S’ha fet en col·laboració amb TMESA, Associació
Aprenem i els Serveis de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
https://tmesa.com/a/accessibilitat/
https://aulaabierta.arasaac.org/archivos/Items%20de%20portfolio/autobuses-deterrassa-trayectos-adaptados-con-pictogramas



“Posa’t al meu lloc, no aparquis al meu lloc”. Aquesta campanya promou el bon ús de
les places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Es projecta la imatge d’una lona amb el lema “Posa’t al meu lloc, no aparquis al meu lloc”
que s’ha penjat a l’Hospital de Terrassa. Actualment les lones estan penjades als centres
sanitaris, però és un suport que anirà rotant durant tot l’any 2022. Al terra, al costat
d’algunes reserves, s’ha pintat també el lema: «‘Tu t'estalvies 5 minuts, a mi m'obligues a
donar mil voltes» i s’ha penjat en els fanals del costat de les places reservades uns pòrexs
amb el mateix disseny. S’està fent arribar la campanya a les reserves d’aparcament dels
pàrquings de la ciutat. En el canal de Youtube de l’Ajuntament s’ha publicat el vídeo de la
campanya.
https://www.terrassa.cat/posat-al-meu-lloc



Campanya de passos de vianants. Aquesta campanya encara no està activa, tot i que
va ser presentada en la nota de premsa del dia 18 d’octubre junt amb les dues campanyes
anteriors.

4. Programació Dia internacional 2021
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El dia 3 de desembre es celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i hi ha una
comissió que organitza diferents actes per la seva commemoració. Per aquest any s’han
programat diferents actuacions:


2a Cursa solidària virtual que convida a la ciutadania a sortir al carrer i sumar quilòmetres
(caminant, corrent, rodant, en bicicleta...). El seu recorregut uneix diferents ciutats amb
entitats solidàries d’arreu d’Espanya . Començarà el dia 19 de novembre i acabarà el dia 2
de desembre a la nit, per tal de que dia 3 (Dia Internacional) ja puguem fer la publicació del
resultat obtingut i un vídeo amb les participacions rebudes.
https://cursacapacitatsdiverses.org/



Exposició virtual del concurs per dissenyar la imatge del Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat. Aquesta exposició apropa a la ciutadania les 90 propostes recollides i el
disseny guanyador, Amor"bilitat", de Marta Benedí.
https://emaze.me/dipd2021#1



Acte institucional. Es farà el dissabte 27 de novembre a les 5 de la tarda a l’Auditori de
l'Església Unida de Terrassa. Hi haurà un pianista amb discapacitat visual (Frederic
Obradors) que anirà tocant mentre la gent va arribant. Obrirà l’acte la regidora Mònica Polo
i el conductor de l’acte serà en Jordi Dueso:
◦ Benvinguda i parlaments institucionals.
◦ Visionat del manifest col·lectiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
◦ Valoració i seguiment de la Cursa per les Capacitats Diverses 2021
◦ Mostra d'actuacions culturals a càrrec d'artistes amb capacitats diverses.



Dia 3 de desembre:
◦ Publicació del vídeo-manifest
◦ Il·luminació de la façana de l'Ajuntament i del monument de la dona, de color taronja
◦ Participació en la Maphaton de la UPC. Es tracta d’una activitat d’autoaprenentatge on
es fa una recollida de dades d’accessibilitat de l’espai públic. Participen estudiants de
l’UPC, tècnics de l’Ajuntament i persones amb discapacitat:
https://canviaelmon.upc.edu/ca/mapathon.
Es convida a les entitats a participar-hi, enviant un correu a l’Oficina de Capacitats
Diverses.

5. Informacions vàries:


Accions 25-N: Xerrada dona sorda
El dissabte 14 de novembre es van fer unes xerrades sobre «Dones sordes i violències
masclistes» a la Biblioteca Central, impulsades per la Comissió de Dones amb
discapacitat on participen dones amb diferents tipus de discapacitat, el Servei de
Polítiques de Gènere i l’Oficina de Capacitats Diverses. Van ser unes xerrades incloses en
el programa de la Campanya 25 N (Dia internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones).
Apesote fa una valoració positiva quant a participació (més de 60 persones), contingut,
sensibilització i informació sobre recursos. Sovint la comunitat sorda passa molt
desapercebuda i s’arriba poc a aquest col·lectiu.
Es van gravar les dues xerrades que en breu es publicaran i es farà difusió.
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El Servei de Polítiques de Gènere recorda que el dimecres 24 de novembre es farà una
xerrada dins de la campanya 25 N que pot resultar d’interès per a dones amb discapacitat:
«Com denunciar la violència masclista». La faran el SIAD (Servei d'Informació i Atenció a
les Dones) i la Policia Local. Hi haurà intèrpret de llengua de signes.
Prou Barreres comenta la importància de que les dones amb discapacitat ens fem visibles
en aquesta campanya. Per això elles també han creat un vídeo d’un minut sobre les
violències masclistes vers dones amb discapacitat. Se’n farà difusió dins de la Campanya
25 N. Es valora que pot ser un material útil en moltes altres actuacions fora de la
campanya.


Presentació “Acord de junta de portaveus per a demanar a la Generalitat de
Catalunya mesures per a la creació de places residencials per a persones amb
discapacitat intel·lectual”. Al respecte, treball de la Comissió Sortides Escolars
(Informe manca de recursos residencials)
El 23 de juliol es va aprovar de manera unànime per part de tots els grups municipals de
Terrassa l’Acord de junta de portaveus per a demanar a la Generalitat de Catalunya
mesures per a la creació de places residencials per a persones amb discapacitat
intel·lectual .
Des de fa molts anys els diferents actors que formem part de la Comissió de Sortides
Escolars estan reivindicant la creació de places residencials amb discapacitat intel·lectual a
Terrassa.
S’està treballant en la creació d’una segona residència/centre de dia ja que hi ha una
necessitat important. S’han identificat altres tipus de necessitats residencials: llars
residencials, centres residencials per a menors d’edat, recursos per a persones amb
trastorns de conducta... En aquests darrers mesos, un grup de treball de la Comissió de
Sortides Escolars ha elaborat un informe on s’intenta fer una radiografia de quines són
aquestes necessitats a nivell de municipi. Aquest informe es vol traslladar a la Generalitat.
Aquests darrers 20 anys la població general a Terrassa ha crescut un 30%, però el
creixement en aquest tremps de les persones amb discapacitat intel·lectual reconeguda ha
sigut gairebé del 100%. La necessitat ha crescut molt i no ha anat acompanyada de les
inversions i recursos necessaris. La situació és crítica per a moltes persones, i moltes han
d’anar a viure a altres ciutats i comarques.
Es disposen de 6 places des del 2019 en les llars de Prodis i just ara se n’han concertat 2.
Encara n’hi ha 4 que estan disponibles però no les pot utilitzar ningú perquè falta el
concert.
Es demana als grups polítics que hi ha a la Taula que aquest Acord prosperi i que no passi
com amb els anteriors que no van prosperar.
Es comenten casos greus en què després d’anys en que les famílies han estat sol·licitant
plaça residencial pels seus fills, no ha obtingut resposta fins que el seu cas ha sortit als
mitjans de comunicació.



Treball Comissió Accessibilitat amb Mútua i Consorci Sanitari de Terrassa i validació
de les seves instal·lacions.
El Servei de Promoció d’Accessibilitat, conjuntament amb la Comissió d’Accessibilitat, fa
anys que treballen amb Mútua i Hospital de Terrassa. Des de l’estiu fins ara s’han fet
visites a l’edifici Hospital i a l’edifici Estació de Mútua amb quatre entitats de la Comissió
(Prou Barreres, ONCE, Coordinadora Capaç, Apesote). S’han recollit millores a fer i s’ha
fet una programació per a la seva execució, mostrant un ferm compromís de millora.
Les entitats que han participat en aquesta avaluació comenten diferents aspectes:
 Apesote comenta dues propostes per a millorar l’accessibilitat per a persones
sordes: posar un estímul lluminós quan hi ha un canvi a la pantalla (actualment hi
ha només un estímul sonor) i la possibilitat de poder accedir des dels mateixos
hospitals als serveis d’intèrpret del 061.
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Prou Barreres comenta que una proposta de millora per a persones amb mobilitat
reduïda és posar a menys alçada els penjadors, per poder-hi accedir des de cadira
de rodes i no necessitar ajuda, podent ser així autònoms.
Per persones amb discapacitat visual les indicacions que et condueixen a
diferents seccions haurien de ser amb colors contrastats.
Queda pendent fer visita a l’Hospital de Mútua de Terrassa.
Les scooters necessiten més espai que les cadires de rodes per poder girar i per
aparcar-les. Caldria adaptar autobusos que van a l’Hospital de Terrassa.

Terrassa Cooperativa: xerrada "Cooperem per fer el món més fàcil: les validacions
d’accessibilitat cognitiva".
Per aquest dijous 18 de novembre a les 10h s’està organitzant una xerrada en el marc del
Cicle Terrassa Cooperativa (cicle d’activitats i xerrades que es fa cada mes de novembre
sobre economia social i solidària de Terrassa). Aquesta xerrada està organitzada pel
Servei de Capacitats Diverses conjuntament amb LaFactFupar i Crespinell, en la qual el
grup d’avaluadors d’accessibilitat cognitiva de Terrassa ens explicaran en primera persona
els serveis que ofereixen per avaluar diferents espais, activitats i serveis, explicant-nos
experiències ja realitzades. Es farà presencialment a Foment i també en streaming pel
Canal de Youtube de l’Ajuntament. L’espai és accessible físicament i hi haurà servei
d’intèrpret de signes. Es convida a assistir-hi.
https://terrassacooperativa.cat/activitat/cooperem-fer-mon-mes-facil-validacionsaccessibilitat-cognitiva



Adaptacions a lectura fàcil dels acords del Ple municipal
Des del mes de setembre adaptem en lectura fàcil els principals acords del Ple Municipal
que es fa cada mes. Això dona resposta a una proposta-resolució que es va aprovar per
unanimitat en un Ple. Es fa difusió d’aquestes adaptacions en el grup de whatsapp de
lectura fàcil i es publica a la pàgina web.
https://www.terrassa.cat/ca/ple-municipal-en-lectura-facil
Pot constituir una eina per a utilitzar en escoles i centres ocupacionals.



Fira modernista 2022
Aquest punt s’ha afegit a l’ordre del dia inicial.
Des de fa uns anys col·laborem amb la Fira Modernista, intentant-la fer cada any més
inclusiva i accessible.
Aquest any es planteja que les persones amb discapacitat no només puguin participar en
activitats cada vegada més accessibles, sinó que també puguin generar activitats, com
engalanar els carrers i aportar activitats en la programació general de la Fira. Per
presentar i concretar aquesta col·laboració, es farà una reunió amb les entitats de la Taula
de Capacitats Diverses i Accessibilitat el dilluns 13 de desembre a les 11h. Els
organitzadors de la Fira Modernista ens explicaran de primera mà aquesta proposta.



Representació col·lectiu capacitats diverses a l’Acte Holocaust 2022?
Cada any, el 27 de gener es commemora que va finalitzar l’Holocaust. Des del Servei de
Memòria Democràtica ens demanen si alguna entitat de la nostra Taula vol participar en
els actes d’aquesta commemoració, en representació de la Taula. S’enviarà un correu a
totes les entitats de la Taula demanant aquesta col·laboració.

6. Proposta calendari reunions Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat 2022: 22/03; 21/06
i 15/11.
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Les reunions de la Taula de Capacitats Diverses per l’any 2022 seran el 22 de març, el 21 de juny
i el 15 de novembre. Es continuaran fent en dimarts a les 4 de la tarda.
7. En quin format les volem fer a partir del 2022?
Es fa un debat sobre quin format volem que tinguin les tres reunions de la Taula del 2022.
S’acorda un format híbrid:
 22 de març: telemàtica
 21 de juny: presencial (es buscarà espai adequat)
 15 de novembre: telemàtica
Es planteja la possibilitat que les reunions presencials es puguin seguir en línia. Es mirarà si
aquesta possibilitat ens és factible.
8. Torn obert de paraules
No hi ha ni preguntes ni comentaris.
9. Tancament reunió

Es tanca la reunió i es convoca la propera reunió pels dimarts 22 de març a les 4 de
la tarda en format telemàtic.
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