EVNúm. Reunió: 1/2018
Dia:
Dimarts, 20 de març de 2018
Hora:
De 16’00 h a 17’30 h
Lloc:
Edifici Glòries
Carretera de Montcada, 596,
Aula Polivalent (Primer pis)
Recurs:
Intèrpret en llengua de signes
Assistents: Montse Gabaldà (Fundació AVAN); Dolors Videra (PRODIS); Mariona
Torredemer (EEE CRESPINELL); Anna Llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ – ESCOLES
MUNICIPALS); Antonia González (SALUT MENTAL TERRASSA); Montserrat Vila i
Isabel Saez (APUP LA PINEDA); Marisa Carreño (SERVEI D’EDUCACIÓ); Anna Garcia
(FUNDACIÓ ECOM); Montserrat Lao (FUPAR); Jose Manuel Valero (ASSOCIACIÓ LA
OKA); Joan Vila (PROU BARRERES i FAVT); Carmen Sala (APESOTE) i Oriol Capellas
(ONCE).
Alberto Sánchez (Grup Municipal Ciutadans C’S); Meritxell Lluís (Grup Municipal Partit
Demòcrata); Carles Caballero (Grup Municipal ERC-MES); Adrián Sánchez (Regidor
Capacitats Diverses i Accessibilitat); Paula Sirvent (Oficina Promoció Accessibilitat);
Victòria Hernández, Pablo Alegria i Sònia Cuesta (Oficina Capacitats Diverses).
S’excusen: Laura Fernández (CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA LA PINEDA); Montse
Cerezo (CDIAP MAGROC); Lydia González (FUNDACIÓ GOEL); Carles Godall
(COORDINADORA CAPAÇ); Montse Vagace (AMPA CRESPINELL); Montse
Hernández (PROU BARRERES) i Xavi Martínez (Grup Municipal TEC).

ORDRE DEL DIA
1.- Presentació nou regidor Capacitats Diverses i Accessibilitat: Adrián Sánchez
Morales.
2.- Proposta protocol tracte adequat desenvolupament reunions.
3.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior.
4.- Valoració desenvolupament 2n any del Pla d’Atenció a les Capacitats Diverses i
l’Accessibilitat.
5.- Encàrrec priorització accions exercici 2018.
6.- Torn obert de paraules.
7.- Tancament reunió: Resum reunió i recull dels acords

ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ
1. Presentació nou regidor Capacitats Diverses i Accessibilitat: Adrián Sánchez
Morales.
2. Proposta protocol tracte adequat desenvolupament reunions. S’estableix que
qualsevol reunió i/o espai participatiu derivat de la Taula sigui accessible per a
tothom. Aquest protocol implicarà la presentació de cada una de les persones
assistents i informar de qualsevol moviment que es produeixi en el
desenvolupament de la reunió (persones que s’incorporen més tard o marxen
abans de la reunió, projecció de documents, mètode projecció, qui els projecta,...)
i/o qualsevol esdeveniment rellevant que es produeixi en el desenvolupament de
la reunió. (a)
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3. Lliurament i aprovació de l’acta de la reunió anterior de la Taula Local de
Capacitats Diverses i Accessibilitat, celebrada el passat 7 de novembre de 2017
4. Valoració desenvolupament 2n 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 del document: “Pla Local d’Atenció a
les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020 – Estat execució Març
2018”, que destaca les accions més significatives en cada un dels 4 eixos
estratègics . (b)
- El grau d’assoliment de les accions del pla està categoritzat per colors
seguint els criteris de: accions assolides, integrades a les funcions del
servei (en verd), accions en marxa, sobre les quals s’està treballant (en
taronja), accions no assolides (en vermell) i accions no iniciades (en
blanc).
- Dins la presentació del document es fa referència a l’edició d’un fotollibre
amb fotos de l’exposició “La cultura trenca barreres”, que té com a objectiu
esdevenir una eina d’accés als diferents agents culturals del territori per
poder treballar amb ells i es realitza lliurament a les entitats/serveis/grups
municipals presents d’una còpia impresa d’aquest.
- S’aprofita el seguiment i valoració de l’acció vinculada a l’exposició
itinerant amb els plafons que fan referència a la diversitat, realitzats per
l’artista il·lustrador Joan Turu, per informar que aquesta exposició es
complementarà amb l’elaboració d’una maleta pedagògic realitzada per
FUPAR, suport de l’activitat que, dins la guia d’educació i a partir del
proper curs durant els mesos de gener-juny del 2019, FUPAR realitzarà
amb una entitat de gent gran. Aquesta activitat pedagògica s’adreçarà a
l’alumnat d’educació infantil i primària i comptarà amb una mirada
interseccional (discapacitat i cicles de vida).
- S’informa que l’atorgament de subvencions a projectes d’interès públic
durant l’any 2018 augmentarà 10.000 €, aproximadament, no com a
conseqüència d’un increment del pressupost de l’Oficina de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, sinó com a decisió del propi servei de posar en
valor els projectes socials d’acció directa desenvolupats per les entitats.
5. Encàrrec priorització accions exercici 2018: Del total d’accions del Pla, 112, hi ha
30 accions sobre les quals encara no s’està treballant. Es preveu que, de manera
consecutiva, els anys 2018 i 2019 es treballin 15 noves accions, respectivament.
Amb aquest objectiu es facilita un document amb la descripció del total de les 30
accions del Pla que resten pendents de començar a treballar i una taula amb el
número de cadascuna d’aquestes 30 accions i al costat una casella en blanc. (c)
En relació a aquest punt, a la reunió es plantegen les següents qüestions:
- Es subratlla que actualment encara estem a la fase de liderar, impulsar,
incentivar i vetllar perquè les entitats municipals tinguin en compte la
discapacitat i realitzin accions i projectes pensant en aquesta (com, per
exemple, en la formació en tracte adequat, l’accés a la cultura, lleure,
accessibilitat en el transport,...), el que no permet, actualment, deixar-les
de fer per part del servei (Oficina Capacitats Diverses i Oficina Promoció
Accessibilitat).
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Amb la perspectiva que dóna el fet de trobar-nos en l’equador de
l’execució del Pla, ens hem adonat que aquest, com a full de ruta, ens ha
permès començar a identificar cap a on hem d’anar i, entre d’altres
aspectes, la necessitat de dissenyar un futur pla amb accions mes
concretes on s’abordin les necessitats d’una ciutat diversa, inclusiva i
accessible, des de una perspectiva interseccional i integral per part dels
serveis implicats.
PROUBARRERES, posa en valor el Pacte per a l’Accessibilitat Universal
de Terrassa, que ha de ser el full de ruta que determini la manera de
treballar de tots els serveis i, transversalment, entre tots ells. Així mateix,
es reflexiona sobre la necessitat de fer veure a la societat que
l’accessibilitat universal ens afecta a tothom
Així mateix, l’anterior regidora subratlla que el fet d’haver rebut durant
l’exercici del 2017 subvencions addicionals a permès dur a terme més
accions de les establertes a priori, així com la valoració positiva d’haver
obert diferents vies com, per exemple, les altes capacitats, vinculada a
l’àmbit educació.

6. Dins del torn obert de preguntes, es plantegen les següents qüestions:
- EEE Crespinell: Informa de d’interès de Joan Tamayo, membre de l’Espai
Drets de presentar-lo a algun proper plenari de la Taula. Per aquest motiu
s’acorda que se’l convidarà a fer-ho.
- En referència a la commemoració del Dia Internacional de l’Autisme (2
d’abril) s’informa que després de la il·luminació de la façana de
l’Ajuntament de l’any passat es va constituir una comissió de treball TEA
amb associacions del territori. A la darrera reunió d’aquesta comissió es va
intentar consensuar què fer aquell dia i se’ns va informar que aquella data
coincidia amb un dia festiu i que valoraven que no era adient, ni aquest ni
un altre dia. Per tant, ens sumem a la campanya d’il·luminar un edifici
emblemàtic, l’Ajuntament, de blau com l’any passat i s’instal·larà un roll-up
que contextualitza i informa de l’acte. Així mateix, l’Ajuntament de Terrassa
emetrà un comunicat informant que ens sumem a la campanya “Connecta’t
al blau”, a nivell de Catalunya. Dins aquesta campanya cal vestir de color
blau aquell dia i fer fotos i pujar-les a les xarxes socials.
Així mateix, dins d’aquesta comissió s’ha establert la realització de 2
accions anuals que cal acabar de decidir quines són. Una d’elles és la
realització de formació específica en TEA pels monitors dels esplais
inclusius de la ciutat.
- Des de PRODIS informen que a partir de setmana santa el Taller del Llibre
començarà a funcionar una altra vegada, ubicats a l’Arxiu Tobella i formarà
part de PRODIS.
- Així mateix, PRODIS recorda i anima a participar a la cursa adaptada de 2
km que es realitzarà diumenge 22 de maig per la justícia social (informació
enviada des de l’OCD).
- Es consulta sobre les vies a l’hora de poder obtenir dades sobre persones
amb discapacitat intel·lectual a Terrassa i les seves necessitats. Es remet
a les fonts públiques d’IDESCAT i Anuari Estadístic de la ciutat (informació
genèrica), així com al CAD. Des de l’OCD i dins dels diferents grups de
treball des dels que es treballen (exemples, Sortides Escolars), no es pot
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accedir a determinada informació (més específica). S’informa, però, que
des del servei s’han recollit indicadors de ciutat gràcies a la informació
traslladada des de diferents serveis municipals.
L’EEE Crespinell posa en valor el protocol realitzat per la comissió de
Sortides Escolars, que és el que a nivell de la Generalitat de Catalunya
s’ha adoptat.
Finalment, s’acorda que per a la representació de la Taula de Capacitats
Diverses i Accessibilitat a l’acte de commemoració de l’Holocaust (27
gener), continuarà PROUBARRERES i buscarà qui vol participar, fent el
recordatori a la reunió de Taula del mes de novembre.
L’Oriol Capellas, com a representant de la Taula al PAM 2017, recorda la
feina que s’està desenvolupant, en el que hi ha diverses accions
vinculades directament a les persones amb discapacitat. També informa,
com a corepresentant de la Taula al Consell Municipal de Salut i els grups
de treball derivats (Salut Comunitària i Accessibilitat), sobre les diferents
qüestions abordades en aquests espais.
Es sol·licita que l’enviament de les actes es realitzin en un termini més curt
de l’habitual.
EEE Crespinell pregunta el per què no surten els pictogrames del procés
d’adaptació cognitiva realitzada per l’exposició “La Cultura Trenca
Barreres” al fotollibre recentment editat. S’informa que les fotos plasmades
són les més destacades dels diferents processos creatius i que el llibre
s’ha adaptat a Lectura Fàcil.

ACORDS i TASQUES A REALITZAR
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A banda del treball que des del servei s’està duent a terme amb les formacions
impartides a diferents serveis municipals per tal que els actes organitzats tinguin
en compte l’accessibilitat, aquest protocol es treballarà a la propera reunió de la
Comissió d’Accessibilitat. (a)
Acompanyat de l’acta de la reunió, s’acorda l’enviament del document “Pla Local
d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020 – Estat
execució Març 2018”, en format PDF (accessible per tothom), complementat
amb informació de les altres accions sobre les que s’està treballant no exposades
a la reunió. Així mateix, s’acorda que en properes reunions s’enviarà abans
aquest tipus de documents (b)
A la propera reunió de Taula, convocada per dimarts 18 de juny, es farà el retorn
amb el resultat de les accions prioritzades i es realitzarà la presentació del Pla de
Treball sobre el que ja s’estarà treballant (b)
S’acorda marcar una “X” les accions seleccionades. Així mateix, es proposa que
aquesta priorització es pugui sociabilitzar i consensuar amb la resta de membres
de l’entitat i que el resultat es faci arribar per correu electrònic, a la bústia de
l’oficina oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat, abans de dilluns 16/04/2017.
Des de l’Oficina de Capacitats Diverses, prèviament, s’haurà enviat el document,
en format PDF, a tots els membres de la taula (entitats, serveis i grups
municipals), amb la informació adient. (c)
A la reunió s’aprofita per passar un llistat amb les dades de contacte de les
entitats/serveis/grups municipals de la Taula per tal de revisar-les i modificar-les,
si és el cas.
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